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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах фінансової нестабільності та 

економічного спаду в Україні особливої актуальності набуває проблема 

забезпечення фінансової стійкості банків, як ключової ланки фінансового 

сектору України, та відновлення банківського кредитування вітчизняної 

економіки. Інтенсифікація концентрації фінансових ресурсів в банківському 

сектору, що супроводжується збільшенням обсягів банківських активів та 

централізація капіталу у обмеженого числа банків, що реалізується шляхом 

збільшення власного капіталу банків, консолідації банків, утворення 

банківських груп, консорціумів та синдикатів, є важливим фактором 

подолання кризових явищ у вітчизняній економіці.  

Світова фінансова криза 2008-2009 рр. актуалізувала дослідження 

концентрації капіталу в фінансовому секторі та концентрації капіталу банків 

зокрема. Активізація реалізації інвестиційного потенціалу банківського 

сектору України в умовах концентрації фінансового капіталу дозволить 

вирішити завдання відновлення банківського кредитування з метою 

подолання рецесії в економіці України та досягнення довгострокових цілей 

економічного зростання.  

В умовах поступової інтеграції фінансового сектору України в 

Європейський економічний простір, консолідація банківського сектору є 

важливою умовою забезпечення конкурентоздатності вітчизняних банків на 

міжнародному ринку банківських послуг.  

Теоретичні засади та практичні аспекти концентрації фінансового 

капіталу та консолідації банківського сектору знайшли широке відображення 

у міжнародних та вітчизняних наукових працях. Сучасні погляди на сутність 

фінансового капіталу та проблематику його концентрації представлені в 

роботах таких вітчизняних дослідників, як: О. Александров, Л. Алексеєнко, 
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В. Базилевич, З. Васильченко, О. Вовчак, А. Вожжов, В. Геєць, А. Даниленко, 

О. Дзюблюк, М. Диба, Ж. Довгань, О. Калівошко, В. Коваленко, В. Козюк, В. 

Корнєєв, А. Криклій, С. Лєонов, Б. Луців, І. Лютий, Т. Майорова, В. 

Міщенко, С. Науменкова, М. Савлук, Р. Тиркало, Н. Шелудько, Н. Шульга та 

ін. Актуальні проблеми концентрації фінансового капіталу розглядалися в 

роботах багатьох зарубіжних вчених, таких як А. Бергер, Б. Бернанке, Є. 

Брігхем, Дж. Вілкокс, А. Грязнова, Т. Коупленд, Ф. Мишкін, Ф. Моліне, М. 

Поель, П. Роуз, Е. Семенкова, Д. Хенкок, Ф. Фіорделіс та ін.  

На сьогодні вже здійснено значну кількість теоретичних та прикладних 

досліджень щодо рівня концентрації банківського капіталу в економіці, 

розглянуті ефекти даних процесів на макро- та мікрорівнях, визначені 

критерії ефективності та доцільності концентрації тощо. Проте потребують 

подальшого дослідження сучасні тенденції концентрації фінансового 

капіталу та консолідації банківського сектору України; основні протиріччя у 

реалізації інвестиційного потенціалу банків в Україні в даних умовах; а 

також формування пропозицій щодо активізації інвестиційного кредитування 

національної економіки з метою досягнення цілей економічного зростання в 

Україні. Необхідність дослідження вищевказаних питань визначає 

актуальність дисертаційної роботи, зумовлює вибір теми, мети та завдань.  

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

Дисертація виконана на кафедрі фінансів економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

комплексної науково-дослідної держбюджетної теми економічного 

факультету «Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-

економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (номер 

державної реєстрації №11БФ040-01) – підрозділ кафедри фінансів 

«Фінансовий механізм державного регулювання економічного розвитку», у 

межах якого автором досліджено механізми реалізації ефекту витіснення 
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інвестицій у вітчизняній економіці внаслідок концентрації інвестицій банків 

в державні боргові цінні папери. 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є узагальнення 

теоретичних засад аналізу концентрації фінансово капіталу та реалізації 

інвестиційного потенціалу банківського сектору України, та розробка 

практичних рекомендацій щодо активізації інвестиційно-кредитного 

потенціалу банків з метою досягнення довгострокових цілей економічного 

зростання.  

Відповідно до поставленої мети, були поставлені наступні завдання: 

- узагальнити еволюцію теоретичних підходів до визначення сутності 

поняття «концентрація фінансовий капітал»; 

- виокремити інституційні форми концентрації фінансового капіталу в 

банківському секторі України; 

- визначити теоретичні підходи до трактування поняття «інвестиційний 

потенціал банківського сектору» та механізмів його реалізації; 

- виявити тенденції у формуванні ресурсної бази банків в Україні в умовах 

фінансової нестабільності; 

- розкрити взаємозв’язок концентрації фінансового капіталу та реалізації 

інвестиційного потенціалу банків в Україні; 

- визначити сучасні тенденції та дисбаланси у фінансуванні інвестицій в 

економіку України банківським сектором; 

- встановити залежність кредитування вітчизняної економіки банками від 

рівня концентрації їх капіталу та інтегрованості до фінансово-

промислових груп; 

- запропонувати та обґрунтувати напрями активізації інвестиційного 

кредитування банками економіки України. 

Об’єктом дослідження є функціонування ринку фінансового капіталу в 

Україні.  



6 

 

 
 

Предметом дослідження є теоретичні засади та практика концентрації 

фінансового капіталу в банківському секторі та її вплив на активізацію 

інвестиційного кредитування  економіки України.  

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 

загальнотеоретичні та спеціальні методи. Зокрема, для вирішення 

поставлених завдань використовувалися наступні методи: абстрагування, 

узагальнення, історико-логічний та структурно-логічний методи – при 

дослідженні еволюції теоретичних підходів до визначення економічної 

природи фінансово капіталу (1.1); системний підхід та метод класифікації – 

при виокремленні інституційних форм концентрації фінансового капіталу в 

банківському секторі (1.2, 1.3). При дослідженні ресурсної бази банківського 

сектору України та інвестиційного потенціалу банків використовувалися такі 

методи, як історичний, структурно-аналітичний, графічно-аналітичний, 

метод аналізу трендів, а також метод групування (2.1, 2.2, 2.3). До 

спеціальних економічних методів дослідження, що використовувалися при 

написанні роботи, належать математично-статистичні та економетричні 

методи (кореляційно-регресійний метод та економічне моделювання), за 

допомогою яких були встановлені структурні взаємозв’язки між 

концентрацією фінансового капіталу та реалізацією інвестиційного 

потенціалу банків в Україні (3.1, 3.2, 3.3). Серед інших методів, що 

застосовувалися для досягнення поставленої мети, слід відзначити методи 

аналізу та синтезу, апроксимації, порівняння та систематизації та ін. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти України, що регулюють діяльність банків, програмні документи 

державних органів України, статистичні та аналітичні матеріали 

Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної 

служби статистики України, а також аналітичні дані міжнародних 

фінансових організацій щодо розвитку зарубіжних банківських систем. У 

роботі використано наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, 
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офіційні періодичні видання, матеріали спеціалізованих міжнародних 

організацій.  

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів  полягає в узагальненні концептуальних підходів до визначення 

економічної природи фінансового капіталу та форм його концентрації в 

банківському секторі України, актуальних проблем реалізації інвестиційного 

потенціалу банківської системи України та розробці практичних 

рекомендацій щодо активізації інвестиційного кредитування національної 

економіки.  

Основні результати дослідження, які отримані здобувачем особисто, 

характеризуються науковою новизною і виносяться на захист, полягають у 

такому: 

вперше: 

-  визначено тенденції концентрації фінансового капіталу в банківському 

секторі України, такі як: консолідація та централізація фінансового капіталу 

у формі реорганізації, злиття та поглинання банків, перехід від накопичення 

іноземного капіталу до його відтоку та витіснення в умовах кризи, 

концентрація фінансових інвестицій в портфелях державних банків у формі 

інвестицій в державні цінні папери, домінування банків з вітчизняним 

капіталом у кредитуванні реального сектору економіки; а також протиріччя 

реалізації інвестиційного потенціалу банківського сектору, пов’язані з 

інтегрованістю окремих вітчизняних банків у фінансово-промислові групи; 

удосконалено: 

- теоретичні підходи до трактування поняття «концентрація 

фінансового капіталу», що полягає у збільшенні розміру капіталу фінансових 

установ, та визначення інституційних форм його концентрації в банківському 

секторі України, а саме: збільшення капіталу банку шляхом здійснення 

внесків акціонерів до статутного капіталу, капіталізація нерозподіленого 
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прибутку, консолідація банків шляхом злиття та поглинання, залучення 

субординованого капіталу;  

-  визначення економічного змісту поняття «інвестиційний потенціал 

банку» в умовах фінансової нестабільності та економічного спаду як 

спроможності банків здійснювати інвестиційно-кредитні операції в межах 

наявних фінансових ресурсів та обмежень щодо здійснення активних 

операцій з метою реалізації тактичних і стратегічних цілей економічного 

зростання;  

-  методику оцінювання рівня концентрації активів фінансово-

промислових груп, до яких входять вітчизняні комерційні банки, що 

базується на визначені галузевої структури фінансових та промислових 

активів таких фінансово-промислових груп, з метою попередження надмірної 

концентрації галузевих ризиків; 

набули подальшого розвитку: 

- підходи до групування банків на основі критеріїв походження 

капіталу та розміру активів банків, а саме виділення груп державних банків, 

вітчизняних комерційних банків та комерційних банків з іноземним 

капіталом, з метою визначення ролі окремих груп у корпоративному 

кредитуванні, а також ризиків, пов’язаних з домінуванням окремих банків у 

кредитуванні реального сектору економіки України; 

- обґрунтування взаємозв’язку між обсягами кредитування вітчизняної 

економіки та інтегрованістю банків у формалізовані або неформалізовані 

фінансово-промислові групи на основі використання економіко-

математичної моделі, що дозволило встановити високу залежність частки 

корпоративних кредитів в структурі активів банків від фактору належності 

або неналежності такого банку до фінансово-промислової груп та 

запропонувати відповідні пріоритети активізації кредитування вітчизняної 

економіки банками на ринкових засадах; 

-  напрями активізації інвестиційного кредитування національної 

економіки в контексті реформування фінансового сектору України, зокрема: 



9 

 

 
 

підвищення рівня капіталізації банківської системи України за рахунок 

додаткових внесків акціонерів до статутного капіталу банків; консолідації 

банківських установ шляхом злиття та поглинання; вдосконалення системи 

аналізу та контролю ризиків наданих кредитів, в тому числі аналізу та 

контролю кредитування банками пов’язаних осіб; активізація присутності 

банків на міжнародних ринках капіталів; підвищення рівня довіри населення 

до банківської системи; розвиток фондового ринку в Україні з метою 

мобілізації додаткових фінансових ресурсів банками; страхування кредитних 

ризиків банку. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на формування та 

ефективне використання інвестиційного потенціалу банківського сектору 

України. 

Розроблено підхід до оцінювання концентрації активів бенефіціарів 

банків в Україні, з урахуванням корпоративних прав таких бенефіціарів на 

промислові та інші активи поза банківською системою України, з метою 

оцінки їх схильності до окремих галузевих ризиків та попередження їх 

концентрації, який було використано у практичній діяльності Ради 

Національного банку України при розробці засад грошово-кредитної 

політики на 2016 р. (довідка №10-00009/36665 від 28 травня 2015 р.).  

Пропозиції та рекомендації автора щодо пріоритетів інвестиційного 

кредитування в контексті стимулювання стратегічних галузей вітчизняної 

економіки впроваджено Центром корпоративного бізнесу та інвестиційного 

банкінгу ПАТ «УКРСОЦБАНК» при визначенні стратегічних напрямів 

роботи з корпоративними клієнтами, пріоритетних напрямів фінансування та 

прогнозування кредитного потенціалу Центру корпоративного бізнесу та 

інвестиційного банкінгу на 2016-2017 рр. (довідка №06.401-186/7260 від 23 

вересня 2015 р.).  

Практичні підходи щодо аналізу корпоративного кредитування в 

Україні в розрізі сегментів та основних груп банків отримали практичне 
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застосування в роботі Головного управління корпоративного бізнесу ПАТКБ 

«ПРАВЕКС-БАНК» при розробці Стратегії розвитку корпоративного бізнесу 

Банку на 2015 рік (довідка №555/340 від 15 червня 2015 р.). 

Одержані теоретичні результати дисертаційної роботи впроваджено у 

навчальному процесі і застосовано при підготовці та проведенні занять для 

студентів економічного факультету  Київського  національного  університету  

імені  Тараса  Шевченка, що навчаються за спеціальністю «Фінанси» при 

викладанні курсу «Банківська справа» (довідка №013/308 від 17.06.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що містяться в 

дисертації і виносяться на захист, отримані автором самостійно. З наукових 

праць, у дисертаційному дослідженні використані лише ті ідеї та положення, 

що є результатом роботи автора. У списку літератури наведено особистий 

внесок здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та методичні 

результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювалися на 7 

вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: IX 

Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України» (м.Київ, 2012 р.); XI 

Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна: 

Економіка» (м.Київ, 2013 р.); X Міжнародна науково-практична конференція 

«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» 

(м.Київ, 2013 р.); Науково-практична конференція Фінансова безпека 

України: проблеми та пріоритети забезпечення. ПВНЗ «Галицька академія», 

(м. Івано-Франківськ, 2013 p.); XІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи 

України» (м.Київ, 2014 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних 

інтересів: проблеми та перспективи» (м.Полтава, 2015 р.); XІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку 

фінансової системи України» (м.Київ, 2015 р.). 



11 

 

 
 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли 

своє відображення у 19 наукових працях загальним обсягом 9,02 д.а., з яких 

особисто автору належать 7,19 д.а., у тому числі у 9 статтях у наукових 

фахових виданнях (з них 3 у співавторстві, особисто автору належить 4,67 

д.а.); 2 статтях обсягом 0,79 д.а. – в іноземних наукових виданнях; 7 

публікаціях (1,25 д.а.) у збірниках матеріалів конференцій. Наукові статті 

відображають основний зміст дослідження. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (204 найменувань на 35 сторінках) і 

9 додатків (на 14 сторінках), містить 32 таблиць (на 12 сторінках), 41 

рисунків (на 16 сторінках). Загальний обсяг роботи становить 223 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ 

 

1.1. Еволюція концептуальних підходів до визначення економічної 

природи фінансового капіталу 

 

В сучасних умовах розвитку постіндустріального суспільства особливо 

актуально постає питання пошуку джерел економічного зростання. Визнаючи 

пріоритетність сфери послуг як основного джерела доданої вартості у 

розвинутих країнах, виникає питання щодо економічного підґрунтя 

існування постіндустріального суспільства. А саме – яка з форм капіталу як 

самозростаючої вартості є основою подальшого економічного розвитку. 

Нині в світовій економіці спостерігаються тенденції до стрімкого 

зростання частки послуг у структурі валового внутрішнього продукту. 

Особливо чітко дані тенденції проявляються в економіках розвинутих країни, 

таких як Сполучені Штати Америки, країни Єврозони, Японія та ін. Зокрема, 

вагому роль у сфері послуг займають саме фінансові послуги. Це призводить 

до посилення ролі фінансового сектору не тільки як фінансового агента 

промисловості та високотехнологічних галузей економіки, а і як 

самостійного сектору економіки, що генерує додану вартість. 

Базуючись на світовому досвіді руху капіталів починаючи з середини 

ХХ і закінчуючи фінансовою кризою 2007-2009 років, особлива увага 

приділяється процесам концентрації капіталу фінансового сектору, адже 

недостатня його концентрація є однією з причини низької ефективності 

фінансових установ, а надмірна його концентрація призводить до відповідної 

концентрації ризиків в економіці. Дані тенденції особливо посилюють 

актуальність сучасних тенденцій руху фінансового капіталу, його складових 

та інституційних форм прояву. 

Для більш чіткого та повного розуміння сучасних тенденцій 

функціонування та концентрації фінансового капіталу у світовій економіці 
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доцільно розглянути теоретичні підходи до визначення сутності фінансового 

капіталу та концептуальні засади його руху та концентрації.  

Поняття «фінансовий капітал» використовується в економічній 

літературі протягом століть і за цей час зазнало суттєвих змін, що були 

пов’язані з процесами первісного накопичення капіталу, промисловими 

революціями та соціальною нерівновагою в суспільстві. У дослідженні 

економічного змісту поняття «фінансовий капітал» слід розглянути еволюцію 

теоретичних поглядів на сутність капіталу, його функціональних форм та 

підходи до трактування його фінансової складової. 

У дослідженні еволюції поглядів на зміст категорії «капітал» та форм 

його прояву слід звернутися до підходу щодо періодизації капіталізму, 

запропонованого представником соціально-правового інституціоналізму 

Дж.Коммонсом [47]. Так, Дж. Коммонс виділяв наступні етапи еволюції 

капіталізму: 

- первісна стадія капіталізму (торговельний капіталізм); 

- підприємницька стадія; 

- фінансовий (банківський) капіталізм; 

- адміністративний капіталізм. 

Вбачаючи все більш зростаючу роль адміністративного апарату 

держави у забезпеченні законності суспільного життя та економічної 

активності, Дж. Коммонс визначав адміністративний капіталізм як найвищу 

форму розвитку капіталізму. Проте переважаюча частка продукту 

фінансового капіталу у світовому ВВП поки не дозволяє говорити про відхід 

від фінансового, або банківського, капіталізму. Так, у 2014 році в структурі 

ВВП Сполучених Штатів Америки часка фінансового сектору становила 

19.6% і біла домінуючою серед інших секторів економіки. В той же час 

частка держави (державний адміністративний апарат) займала друге місце і 

становила лише 13.0% від ВВП США у 2014 році [149]. Таким чином, на наш 

погляд на сьогодні доцільно розглянути еволюцію капіталізму від його 
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первісних форм і до визнання його фінансової складової, як домінуючою у 

сучасній світогосподарській системі. 

Поняття капіталу як суми коштів, що, будучи позиченою іншій особі, 

здатна приносити прибуток, було відоме ще за часів античності. Поштовхом 

для його еволюції слугували розпад феодального устрою та становлення 

капіталізму, процеси первісного нагромадження капіталу та розвиток 

міжнародної торгівлі, що розпочалися з великих географічних відкриттів XV-

XVI ст. Основні тенденції розвитку економічної думки та економічної 

політики більшості європейських країн даної епохи віддзеркалювалися у 

ідеях меркантилізму, ідеї якого домінували у світі до XVII століття. 

1. Меркантилісти – В.Стаффорд, Г.Скаруффі, Т.Мен, Ж.Б. Кольбер та 

інші – виділяли особливу роль торговельного капіталу та роль купців у 

національній промисловості. Ставлячи за мету державної економічної 

політики переважання експорту над імпортом, розвинутими європейськими 

країнами підтримувалася експансія торговельного капіталу, заохочувалося 

створення монопольних торговельних об’єднань (Ост-Індська, Вест-Індська 

компанії та ін.). Дана концентрація та монополізація торговельного капіталу 

слугувала меті накопичення в країні грошей та дорогоцінних металів як 

основне джерело збагачення нації [47, 49]. 

Таким чином, домінуючою формою капіталу визнавався торговельний 

капітал у вигляді акціонерного капіталу торговельних компаній, що мали 

виключні монопольні права на міжнародну торгівлю, і, як наслідок, набували 

урядових та військових функцій.  

Завершення епохи первісного накопичення капіталу, буржуазні 

революції, бурхливий розвиток підприємництва та ринкова лібералізація 

економічної політики сприяли подальшому розвитку капіталізму та 

переміщенню центру економічних інтересів зі сфери обігу у сферу 

виробництва. Наслідком переоцінки ідей меркантилізму в даних умовах 

стало започаткування у кінці XVII століття класичної політичної економіки. 
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2. В рамках класичної політичної економії джерелом багатства держави 

вважалася продуктивна праця, що була і джерелом і мірилом доданої 

вартості. Джерелом національного добробуту ж було накопичення капіталу, 

збільшення кількості зайнятих у сфері матеріального виробництва та 

підвищення продуктивності їх праці. Таким чином, класична політична 

економія розглядає категорію «капіталу» з позиції трудової теорії вартості.  

Так, А.Сміт у «Дослідженні про природу і причини багатства народів» 

розглядає капітал як накопичені запаси, що можуть спрямовуватися на 

перепродаж товарів (оборотний капітал) або на покращення землі чи 

придбання обладнання (основний капітал). При цьому гроші є однією зі 

складових оборотного капіталу, що виконують посередницьку функцію у 

обігу інших форм оборотного капіталу. А банки, як осередки концентрації 

значних обсягів грошових коштів, своїми операціями можуть сприяти 

розвитку промисловості всередині країни, але не шляхом збільшення її 

капіталу, а шляхом перетворення більшої частки наявного капіталу на 

активний та промисловий [101]. 

Д.Рікардо визначає капітал як провідний фактор розвитку 

продуктивних сил суспільства, частину багатства країни, яка 

використовується у виробництві й складається з їжі, одягу, інструментів, 

сировини, машин, всього необхідного для того, щоб привести у рух працю. 

Фактично Д.Рікардо трактує капітал як накопичену працю. При цьому гроші 

не знаходять свого відображення як важливої складової капіталу, так як їх 

основна функція в економіці пов’язувалася із обслуговуванням сфери обігу 

[47, 49]. Відповідно до трудової теорії, гроші не мають внутрішньої вартості і 

слугують лише перерозподілу матеріальних благ. Навіть в умовах активного 

розвитку банківської діяльності та поширення банківського кредиту не 

визнавалася здатність грошей створювати нову вартість. 

Як одні з засновників натуралістичної теорії банківського кредиту, 

А.Сміт та Д.Рікардо вважали, що гроші є лише інструментом перенесення 

реального капіталу (товарів) від одного економічного суб’єкта до іншого, а 
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отже, обстоювали тезу, що кредит не створює капітал, а лише визначає сферу 

його використання. За натуралістичною теорією банки виступають лише як 

посередники в кредиті, спочатку акумулюючи вільні кошти, а потім 

розміщуючи їх у формі кредиту. При цьому А.Сміт відзначає переваги 

значної кількості банківських установ в економіці та вільної конкуренції – це 

змушує підвищувати ефективність діяльності банків та якість їх послуг, а 

також зменшує ризики економіки у випадку банкрутства одного з них. 

Отже, класична економічна теорія визнає домінуючою формою 

капіталу саме виробничу його складову, що у поєднанні з продуктивною 

працею генерує багатство нації. При цьому бажаними визначалися тенденції 

до концентрації капіталу промислового і децентралізації – банківського.  

Протилежне трактування ролі банківського кредиту належить Дж.Ло та 

Г.Маклеоду, що були засновниками капіталотворчої теорія банківського 

кредиту та сформулювали її основні тези : 

- кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом, багатством, а тому 

розширення кредиту означає нагромадження капіталу; 

- банки – не посередники в кредиті, а фабрики кредиту, творці капіталу; 

- активні операції банку є первинними щодо пасивних [28]. 

Проте цю теорію не можна вважати безпомилковою, оскільки у ній 

ототожнюються такі категорії, як кредит, гроші та капітал. 

Незважаючи на певні недосконалості, капіталотворча теорія 

банківського кредиту використовувалася та розвивалася у працях 

Й.Шумпетера, А.Гана, Дж.М.Кейнса, окремі її ідеї було покладено в основу 

монетаризму. Саме синтез капіталотворчої теорії кредиту та монетаризму 

дають змогу констатувати що: 

- кредит є формою руху позичкового капіталу; 

- банки є одночасно фінансовими посередниками та творцями капіталу. 

В межах вчень наведених вище шкіл економічної теорії 

обґрунтовується економічний зміст капіталу як економічної категорії, його 

функціональні форми та ролі грошей, кредиту та банків у капіталотворенні. 
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Проте жодна з наведених теорій не наводить обґрунтування категорії саме 

фінансового капіталу.  

Торговельний капіталізм ґрунтовно розглядався представниками 

меркантилізму. Підприємницький капіталізм, в свою чергу, закріплює 

першочергову роль виробничого капіталу як джерела багатства держави та 

починає розглядатися представниками класичною економічної теорії в 

контексті трудової теорії вартості і надалі розвивається марксистською 

економічною теорією. Дана форма капіталізму характерна для 

індустріального суспільства. Теоретичне обґрунтування ж саме фінансового 

капіталу вперше було здійснене представниками марксизму, зокрема його 

засновником, К.Марксом. 

3. Дослідженню про природу та сутність капіталу та його 

функціональних форм присвячена фундаментальна праця К.Маркса 

«Капітал», де він розглядає процеси виробництва та обігу капіталу, процес 

капіталістичного виробництва та теорії доданої вартості. Виходячи з трудової 

теорії вартості, К.Маркс вперше визначає капітал як самозростаючу вартість, 

накопичення неоплаченої праці найманих працівників. Досліджуючи 

кругообіг капіталу, К.Маркс виділяє такі його форми:  

- грошовий та товарний капітал, що їх капітал набуває на стадії обігу;  

- та продуктивний капітал, що відповідає стадії виробництва. 

Таку його форму, як позичковий капітал, розглядає як відокремлену 

частину промислового капіталу, що перебуває на стадії обігу. Окремо 

К.Маркс виділяє категорію банківського капіталу, що за його переконанням 

складається з готівкових коштів, золота та банкнот та цінних паперів [77]. 

Вищенаведені складові банківського капіталу К.Маркс трактує як 

форми обігового капіталу, що обслуговують торгівлю (торгові векселі), та 

капітал, що приносить відсотки (акції, облігації та ін.). При чому вкладення 

капіталу у цінні папери, що самі по собі або не становлять реальної 

капітальної вартості (державні боргові цінні папери), або вартість яких не 

залежить від реальної вартості промислового капіталу (акції та облігації) є 
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непродуктивним використанням капіталу, а його вартість, виражена в 

грошах, вважається фіктивною.  

Особливу увагу К.Маркс приділив боротьбі позичкового та 

промислового, або продуктивного, капіталів. За логікою «здорового» 

капіталізму, позичковий капітал має слугувати цілям промислового капіталу. 

Тобто, позичковий капітал має виникати не як просте перетворення грошей 

на позику, а як перетворення капіталу або прибутку на гроші, що знаходять 

своє застосування у розширених масштабах у виробничому процесі, будучи 

позиченими під низький відсоток для цілей вкладення у промисловий чи 

торговельний капітал. У такій формі позиковий капітал супроводжує процес 

розширеного відтворення, проте не є його причиною [77].  

В протилежному випадку, при домінуванні у співвідношенні між 

промисловим та позиково-банківським капіталом останнього, наслідком чого 

є тенденція до посилення влади фінансового капіталу, К.Маркс вбачає кінець 

прогресу та стагнацію капіталізму. Аналогічних висновків дійшов В.І.Ленін у 

своїй праці «Імперіалізм як найвища стадія капіталізму». 

Дослідники капіталістичної економіки відзначають, що «здоровий» 

капіталізм починається лише тоді, коли промисловий капітал перемагає 

фінансовий, та банкір і торговець стають агентами промислових компаній, а 

не домінуючою силою у економічному житті.  

Ризики ж перемоги банківського капіталу над промисловим капіталом 

представники марксизму вбачали у встановленні корпоративного контролю 

над підприємствами у зв’язку з поширенням акціонерної форми власності, 

що починаючи з початку ХХ століття почала домінувати у окремих галузях 

економік розвинутих країн та стала домінуючою формою вкладення великих 

капіталів. Так, вже у 1919 році у США більш ніж 85% промислової продукції 

була вироблена на підприємствах акціонерної форми власності. При цьому 

темпи зростання капіталу акціонерних підприємств значно випереджали 

неакціонерні підприємства. Даний період в історії характеризується 

витісненням малого підприємництва та зародженням таких корпорацій як 
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«Standard Oil Company», «United States Steel Corporation», «A. E. G.», «Hugo 

Stinnes GmbH», «Siemens AG», «Toyota Motor Corporation». Організація 

підприємств у даних галузях економіки вимагала значних капіталовкладень і 

акціонерна форма власності вирішувала проблему їх концентрації в межах 

одного підприємства. Ліквідність акцій таких підприємств робила їх 

привабливими інструментами для вкладення своїх капіталів банками, що до 

1920-х років у розвинутих країнах сконцентрували у собі близько 20% усього 

капіталу (США – близько 21%, Німеччина – 19,5%, Росія – близько 10%). 

Банки не мали обмежень щодо граничної участі у капіталах 

підприємств, тому мали важливість утримувати контроль над широкими 

мережами дочірніх підприємств. Обмежуючи конкуренцію на ринку, вони 

таким чином вносили організованість у виробничі процеси, фактично 

створюючи ефекти вертикальної та горизонтальної інтеграції. Таким чином, 

саме банки, маючи в своєму розпорядженні власний капітал та кошти 

вкладників, мали достатньо ресурсів для встановлення контролю над 

промисловим капіталом в своїх інтересах, як шляхом придбання достатньої 

кількості акцій, так і шляхом їх кредитування. 

Подальший розвиток капіталізму кінця ХІХ – початку ХХ століття 

відзначається переглядом поглядів на основи капіталізму та новим витком у 

розбудові теоретичних концепцій сутності фінансового капіталу. В даному 

контексті ґрунтовні дослідження були проведені відомим німецьким 

політичним та державним діячем, міністром фінансів в уряді Веймарської 

республіки, депутатом Рейхстагу, одним з лідерів австрійського і німецького 

соціал-демократичного руху, Рудольфом Гільфердінгом.  

4. Теоретико-методологічні особливості його поглядів знайшли 

відображення у праці «Фінансовий капітал», що визначається як одні з 

фундаментальних спроб дослідження нових тенденцій у розвитку капіталізму 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.. У даному дослідженні були відображені процеси 

еволюції системи капіталістичного кредиту, фінансового капіталу, 

проблематика поглиблення монополізації економіки та поширення 
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акціонерних товариств тощо. Незважаючи на прихильність до марксизму, 

вчений здійснив перегляд ряду важливих положень теорії К.Маркса [33]. 

У своїх працях Р.Гільфердінг трактував новітню фазу розвитку 

капіталізму як епоху «фінансового капіталу», який «перебуває під орудою 

банків і в ужитку промисловців» [33, с.233]. Спираючись на марксистську 

концепцію міжгалузевої конкуренції та вирівнювання середньої норми 

прибутку, вчений обґрунтував тенденцію до монополізації промисловості, 

яка стимулюється зростанням обсягів основного капіталу та прагненням 

банків до усунення суперництва між підконтрольними їм підприємствами. 

Відповідно до поглядів Р.Гільфердінга, «характеристичну особливість 

сучасного капіталізму становлять ті процеси концентрації, що виявляються, з 

одного боку, у скасуванні вільної конкуренції через створення картелів і 

трестів, а з другого боку – в дедалі все тіснішому зв’язку між банківським 

капіталом і капіталом промисловим. Наслідком цього зв’язку капітал набирає 

форми фінансового капіталу, що становить найвищу і найабстрактнішу 

форму його прояву» [33, с.36]. 

Р.Гільфердінг є автором теорії організованого капіталізму, основу 

якого становить свідоме і планомірне регулювання суспільного виробництва 

фінансовим капіталом. Аналізуючи реалії економічного розвитку передових 

країн світу, дослідник визначив, що фінансовий капітал «відкидає 

самостійність поодиноких капіталістів, вимагає її обмеження та організації» 

[33]. Таким чином, фінансовий капітал уможливлює існування регульованого 

ринку та «заміну капіталістичного принципу вільної конкуренції 

соціалістичним принципом планомірного виробництва», забезпечуючи 

безкризовий розвиток [33].  

За переконаннями Р.Гільфердінга, функція фінансового капіталу 

усуспільнювати продукцію надзвичайно полегшує перемогу над 

капіталізмом. Так як, на думку Р.Гільфердінга, фінансовий капітал поставив 

під свій контроль найважливіші галузі виробництва - цього буде достатньо, 

щоб суспільство через свідомий виконавчий орган заволоділо фінансовим 
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капіталом, щоб відразу дістати під своє керівництво найважливіші галузі 

виробництва. Проте за переконаннями А. Кона, більш вірогідним є 

заволодіння фінансовим капіталом виконавчими органами, аніж навпаки [57, 

c.253]. 

Таким чином, відповідно до поглядів представників марксистської 

економічної теорії, фінансовий капітал - капітал, що утворився в результаті 

злиття промислових і банківських монополій [47]. На противагу концепції Р. 

Гільфердінга, що визначав фінансовий капітал як підпорядкування 

промислового капіталу банківським, В. І. Ленін визначив зміст фінансового 

капіталу як концентрацію виробництва та монополії, що виростають з неї,  

злиття або зрощування банків з промисловістю.  За В.І.Леніним, виникнення 

фінансового капіталу є один з основних ознак імперіалізму [49]. 

Проте дані визначення, наведені Р. Гільфердінгом у 1910 році, на нашу 

думку, лише частково відображають теоретичну сутність категорії 

«фінансовий капітал», а також не відповідають його сучасній природі. 

Гільфердінг, характеризуючи за допомогою даного поняття нові явища у 

розвитку тогочасного йому капіталізму, підкреслив: "банківський капітал, а 

отже, капітал у грошовій формі, який таким чином в дійсності перетворений 

на промисловий капітал, я називаю фінансовим капіталом" [33, с.373-374]. На 

нашу думку, дане твердження хоча і відображає еволюцію грошово-

кредитних відносин в економіці та розвиток фінансових ринків, проте звужує 

поняття фінансового капіталу до банківського капіталу, трансформованого у 

капітал промисловий та, відповідно, оминає увагою комплексність можливих 

форм прояву капіталу та процесів їх трансформації, що визначаються 

існуючою соціально-економічною формацією в державі.  

У міру розвитку ринкових відносин проходило збагачення категорії 

фінансового капіталу, з’явилися її нові аспекти. Проте на сьогодні в 

економічній науці, як фундаментальній, так і дисциплінарній, акценти від 

категорії фінансового капіталу змістилися у бік інших форм капіталу, таких 

як інтелектуальний, адміністративний, соціальний капітал тощо. В рамках 
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дисциплінарної економічного науки, представленої в підручниках 

"Economics", "Макроекономіка" або "Економічна теорія", поняття 

"фінансовий капітал" зустрічається рідше, проблема формування і 

функціонування фінансового капіталу не виділяються як самостійна. 

Наприклад, К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю поняття "фінансовий капітал" 

використовують, але саму проблему його утворення та функціонування не 

розглядають.  

Порівняно з широким використанням радянською політекономією 

поняття "фінансовий капітал", уточненого і доповненого В.І. Леніним в праці 

"Імперіалізм як вища стадія капіталізму ", в даний час можна говорити про 

відхід від використання даної категорії, що безпосередньо пов’язане з 

еволюцією економічних відносин та зміщенням вектору економічного 

розвитку від максимізації норми прибутку до досягнення цілей сталого 

розвитку («sustainable development») у глобальній перспективі.  

Зважаючи на наведену вище еволюцію поняття капіталу та його ролі у 

товарно-виробничих та торгівельних відносинах, на нашу думку недоцільно 

зводити визначення категорії капіталу до однієї з форм його прояву 

(матеріально-технічні засоби, земля, товари тощо). Базуючись на більш 

комплексних та загальних визначеннях К. Маркса (капітал - вартість, що 

приносить додаткову вартість) [77] та І. Фішера (капітал - будь-яке благо, яке 

приносить прибуток своєму власникові незалежно від сфери застосування та 

характеру діяльності) [49], на нашу думку доцільно визначати такі сутнісні 

характеристики капіталу як форми руху вартості, за якої ресурси, що 

втілюють собою певну первісну вартість, здатні створювати додану вартість 

шляхом їх залучення (інвестування) до різних видів економічної діяльність, 

незалежно її форм прояву. 

При цьому при визначенні сутності капіталу ми вважаємо за доцільне 

визначати конкретні форми ресурсів, що втілюють первісну вартість, як 

сукупність певних матеріально-технічних засобів, багатств або накопичень, 

адже це суттєво звужуватиме економічну природу капіталу. Так, з 
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подальшим розвитком світо господарських відносин та науково-технічним 

прогресом вірогідною є поява нових товарів та ресурсів (як матеріальних, так 

і нематеріальних), що займуть ключову роль основного носія вартості та не 

задовольнятимуть характеристикам традиційних на сьогоднішній день 

формам капіталу. Натомість доцільним є класифікація існуючих видів 

капіталу, що активно застосовується у різних видах господарської діяльності, 

залежно від форм їх прояву та характеру обігу. 

Таблиця 1.1 

Види та форми прояву капіталу 

Види капіталу  

(носій первісної вартості) 
Форми прояву 

Форма доданої вартості 

(прибутку) 

Фінансовий (грошовий) 

Власний капітал 
Процентний дохід, зростання 

ринкової вартості 

фінансових активів 

Залучений капітал  

Запозичений капітал 

(боргове фінансування) 

Фізичний (матеріальний) 

Основний капітал 

(рухомий / нерухомий) 
Фінансовий результат від 

основної господарської 

діяльності (прибуток) 
Оборотний капітал 

(товари, запаси тощо) 

Інтелектуальний 

(нематеріальний) 

Людський капітал 

Роялті, гонорари 

Технології, ноу-хау тощо 

Інші форми капіталу 

(адміністративний, 

соціальний тощо) 

Х Х 

Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, ми вважаємо, що фінансовий капітал є одним з видів 

капіталу у розумінні вартості, що у ході свого обігу створює додаткову 

вартість, та має переважно грошову форму прояву. Серед форм прояву 

фінансового капіталу ми зазначили такі форми, як власний капітал, 

залучений капітал та запозичений капітал.  
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Власний капітал суб’єкта економічної діяльності визначається як 

сукупність фінансових ресурсів, які вкладені ним для організації та 

фінансування своєї господарської діяльності. При цьому в даному контексті 

фінансові ресурси виступають у грошовій формі. Слід наголосити, що 

грошові засоби стають фінансовими ресурсами тільки тоді, коли вони 

акумулюються у відповідних фондах, які мають певний порядок створення і 

використання. Характерною рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на 

відміну від грошових засобів, виражають не зміну форм вартості (Т-Г-Т), а 

фінансовий результат економічної діяльності та свідчать про наявні 

можливості економічного і соціального розвитку [78]. 

В свою чергу, запозичений капітал є сукупністю позичкових коштів, 

використання яких забезпечує створення доданої вартості, та 

використовуються економічними суб’єктами в господарській діяльності як 

капітал. Запозичений капітал може складатися з банківських кредитів, 

кредиторської заборгованості, заборгованості від емісії та продажу облігацій 

або інших боргових інструментів тощо. При цьому необхідно відзначити, що 

хоча запозичений капітал також виступає переважно у грошовій формі (за 

виключенням лізингу обладнання, товарних кредитів тощо), рух 

запозиченого капіталу має свою власну інституційну інфраструктуру - 

кредитний ринок, представлений банківськими інститутами, та фондовий 

ринок, що представлений широким спектром фінансових посередників.  

Залучений капітал відмінний від запозиченого і розглядається в першу 

чергу в контексті банківських установ. Залучений капітал мобілізується 

банками через різні види банківських рахунків, на яких зберігаються вільні 

грошові кошти юридичних та фізичних осіб і є одним з ключових джерел 

нарощення ресурсної бази фінансових установ. 

Так, нами було доведено, що фінансовий капітал має перш за все 

грошовий характер – грошові кошти та цінні папери є формою існування 

фінансового капіталу. Проте грошові кошти перетворюються на капітал 

тільки тоді, коли вони сконцентровані у відповідні фонди фінансових 
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ресурсів, що мають визначені джерела формування та напрями використання, 

і можуть бути задіяні економічними суб’єктами у здійсненні ними 

економічної діяльності. Таким чином, тимчасово вільні залишки готівки 

окремих економічних суб’єктів не є капіталом як таким. Проте будучи 

мобілізовані банківськими установами на депозитних рахунках, що 

формують ресурсну базу банківської системи, дані фінансові ресурси можуть 

бути інвестовані банком у різні види господарської діяльності у вигляді 

наданого кредиту або придбаного боргового цінного паперу з метою 

отримання додатної вартості, і, таким чином, перетворюються на фінансовий 

капітал, що одночасно може виступати залученими коштами для фінансових 

посередників і запозиченим капіталом – для позичальників. 

Проте в науковому співтоваристві склалася думка, що поняття 

"фінансовий капітал" вже не відображає сучасну економіку. Для 

характеристики нової якості сучасних економічних відносин 

використовується поняття "фінансово-промисловий капітал" , "фінансові 

активи" та ін.. 

Важлива роль у процесі трансформації змісту фінансового капіталу 

належить фундаментальним змінам, які сталися в банківській справі та на 

фінансових ринках світу в цілому. Починаючи з кінця ХХ століття у 

розвинутих країнах починають вводитися обмеження на володіння 

фінансовими установами, зокрема банками, частки участі у інших 

акціонерних товариствах. Переважно дані обмеження стосуються істотної 

участі фінансових установ у акціонерному капіталі інших підприємств з 

метою протидії монополістичним об’єднанням та регулювання ризиків 

фінансових установ (Додаток А). Таким чином, в сучасних умовах існування 

фінансового капіталу у тій формі, як його визначали Р. Гільфердінг та 

В.І.Ленін, на сьогодні фактично неможливе. Проте це не означає відсутність 

будь-яких форм інтеграції фінансового та промислового капіталів, а лише 

подальшу еволюцію інституційних форм такої інтеграції, що буде детальніше 

розглянута у наступних розділах даного дослідження. 
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В умовах сучасних фінансових ринків зміст фінансового капіталу 

значно розширюється, охоплюючи все нові форми його прояву, руху та 

концентрації. Для цілей даного дослідження з усього плюралізму форм його 

прояву особливу увагу буде приділено саме тій частці фінансового капіталу, 

що перерозподіляється через історичну першу ланку фінансового ринку – 

банківську систему, що на сьогодні лишається провідною ланкою 

фінансового ринку в Україні та основним кредитором реального сектору 

національної економіки. 

В даному контексті необхідно визначити форми фінансового капіталу, 

що перерозподіляються через банківську систему, та розмежувати такі 

категорії як фінансовий капітал, капітал банку, ресурси банку та їх 

взаємозв’язок з фінансовим потенціалом банківської системи.  

Як випливає з запропонованого нами вище визначення фінансового 

капіталу, останній є одним з видів само зростаючою вартості. При цьому ми 

виділили такі його форми, як власний капітал, залучений капітал та 

запозичений капітал.  

В даному випадку перш за все виникає питання щодо співвідношення 

понять фінансового капіталу та банківського капіталу. В широкому розумінні 

капіталу як само зростаючої вартості, банківський капітал можна визначити 

як всю сукупність фондів фінансових ресурсів, що акумулюються 

комерційними банками та інвестуються в активні операції банків з метою 

отримання прибутку (доданої вартості). Базуючись на цьому визначенні, уся 

сукупність фінансових ресурсів банку є складовими елементами банківського 

капіталу, адже є залученою до обігу фінансового капіталу за посередництвом 

банківської системи, основною метою обігу якого є отримання доданої 

вартості у вигляді процентного або іншого видів прибутку. В даному випадку 

капітал банку в широкому його визначенні тотожний визначенню ресурсів 

банку як сукупності грошових коштів, що перебувають у розпорядженні 

банку та використовуються ним для виконання своїх функцій та операцій та 

включають в себе власні, залучені і запозичені кошти. 
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Проте у класичному розумінні капітал банку трактується як власний 

капітал банку, тобто як спеціально створені фонди та резерви банку, 

призначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної та 

господарської діяльності, відшкодування можливих збитків, і які 

перебувають у користуванні банку [176].  

Таким чином, на нашу думку, в широкому розумінні капітал банку 

являє собою всю сукупність фінансових ресурсів банку, в той час як 

класичне (вузьке) визначення капіталу банку ототожнюється з власним 

капіталом банку. В той же час, як нами було наведено вище, власний капітал 

є однією з форм прояву фінансового капіталу відповідно до критерію права 

власності на фінансові ресурси.  

Проте якщо для суб’єктів господарювання реального сектору 

економіки нормативні співвідношення власного капіталу до усієї сукупності 

залучених ресурсів ( в тому числі залучених та запозичених) мають більше 

рекомендаційних характер та можуть регламентуватися переважно 

борговими угодами, вимоги до розміру та адекватності власного капіталу 

банку є набагато жорсткими. Так, роль власного капіталу банку досить 

значна для забезпечення надійності банку і ефективності його діяльності, бо 

він є джерелом його початкових ресурсів, засобом страхування інтересів 

вкладників, дозволяє банку виконувати свої зобов’язання в екстремальних 

ситуаціях [65]. Отже, капітал банку в процесі функціонування впливає як на 

оперативну діяльність, так і на рівень довгострокової життєдіяльності банку, 

виконуючи такі функції: захисну, оперативну, регулюючу.  

Захисна функція капіталу банку означає захист вкладників і кредиторів 

на випадок банкрутства, підтримку платоспроможності банку за рахунок 

створених резервів, продовження діяльності банку у випадку несприятливої 

ситуації і непередбачених витрат (ні залучені, ні запозичені кошти не можуть 

бути використані на погашення збитків від поточної діяльності, оскільки 

вони є боргом). Оперативна функція капіталу полягає у забезпеченні 

фінансової основи діяльності банку, підтримці обсягів і характеру 
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банківських операцій. В свою чергу, регулююча функція капіталу банку 

пов’язана з функціонуванням банків згідно з законами і нормативами, 

встановленими центральним банком з метою контролю та нагляду за 

діяльністю банків. 

При цьому в регулюванні банківської діяльності окремо виділяється 

категорія регулятивного капіталу банку, що є одним із найважливіших 

показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття 

негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе у 

процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової 

стійкості та стабільності банківської діяльності. Регулятивного капіталу 

банку складається із основного та додаткового капіталу [176]. 

Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, 

які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до 

курсу акцій та додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний 

фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при 

проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і 

нематеріальних активів.  

Додатковий капітал, за умови затвердження Національним банком 

України, може включати: 1) нерозкриті резерви; 2) резерви переоцінки; 3) 

гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які повинні відповідати таким 

критеріям: вони є незабезпеченими банком, субординованими та повністю 

сплаченими; вони не можуть бути погашені за ініціативою власника; вони 

можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред’явлення банку 

вимоги про припинення торгових операцій; вони дозволяють відстрочення 

обслуговування зобов’язань щодо сплати відсотків, якщо рівень 

прибутковості не дозволяє здійснити такі виплати; 4) субординований борг 

(звичайні незабезпечені банком боргові капітальні інструменти, які за 

умовами договору не можуть бути вилучені з банку раніше 5 років, а у 

випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення 

претензій всіх інших кредиторів) [176] . 



29 

 

 
 

Відповідно до вимог Національного Банку України, мінімальне 

значення відношення регулятивного капіталу банку до вартості активів, 

зважених на ризик, встановлене на рівні 10%. Таким чином, припускаючи 

наближеність номінальної вартості активів банківської системи до їх 

вартості, зваженої на ризик, виходячи з наведених нормативів достатності 

капіталу математично випливає обмеження максимального відношення 

залучених та запозичених ресурсів банку до обсягу регулятивного капіталу 

банку рівного мультиплікатору 9.0.  

Таким чином, потенціал нарощення банківською системою фінансових 

ресурсів через їх залучення на ринку у вигляді депозитів, або запозичення у 

вигляді кредитів, є нерозривно пов’язаним з обсягом власного капіталу банку 

та регулятивного капіталу банку. Тобто, власний капітал банку в даному 

випадку виступає фінансовим капіталом 1го порядку, нарощення обсягів 

якого дає можливість до приросту залучених та запозичених ресурсів, 

загальна сукупність яких може бути задіяна банком у активних операціях з 

метою отримання прибутку.  

Як підсумок слід зазначити, що фінансовий потенціал банку, що 

відображає наявні ресурси банку та можливості їх подальшого формування 

для забезпечення ефективного руху банківських ресурсів у майбутньому, 

прямо визначається динамікою капіталу банку. При цьому обсяг власного 

капіталу банку (або регулятивного капіталу з точки зору регулювання 

банківської діяльності) визначає максимальне теоретичне значення 

потенціалу нарощення банком залучених та запозичених фінансових ресурсів 

(за умови їх активного використання у здійсненні активних операцій банку), 

а відношення фактичного обсягу акумульованих ресурсів банку відображає 

ступінь реалізації такого фінансового потенціалу в за даних умов 

економічного розвитку в державі.  
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1.2. Інституційні форми концентрації фінансового капіталу 
 

 

Рух фінансового капіталу на фінансовому ринку, та через банківську 

систему зокрема, призводить до його перерозподілу, централізації та 

концентрації в межах окремих сегментів ринку та фінансових інститутів. 

Проте дослідження конкретних інституційних форм концентрації 

фінансового капіталу вимагає, перш за все, визначення сутності процесу 

концентрації та основних його механізмів.  

Відповідно до Директиви Європейського парламенту та Ради Європи, 

концентрація капіталу визначається як збільшення розмірів капіталу банку в 

процесі його нагромадження. Концентрація капіталу може здійснюватися 

шляхом збільшення капіталу банку за рахунок власних коштів (капіталізація 

частини прибутку), залучення додаткових коштів акціонерів, власників і 

кредиторів, а також на основі консолідації капіталу шляхом приєднання, 

злиття банків або створення банківських об’єднань [176]. 

Необхідність концентрації капіталу обумовлена потребою в 

розширенні масштабів і підвищенні ефективності банківської 

діяльності, забезпеченні стійкості банківської системи, дотриманні вимог 

законодавства та нормативів центрального банку, забезпеченні 

платоспроможності, ліквідності та безпеки діяльності банків, підвищенні 

рівня їх конкурентоспроможності та гнучкості у реагуванні на циклічні зміни 

розвитку економіки, а також необхідністю покриття капіталом банківських 

ризиків [176]. При цьому специфіка процесів концентрації банківського 

капіталу випливає з інституційної структури світового та національного 

фінансового ринку.  

Як нами було раніше визначено, фінансовий капітал є одним з видів 

капіталу у розумінні вартості, що у ході свого обігу створює додаткову 

вартість, та має переважно грошову форму прояву. При цьому ми виділили 

такі форм прояву фінансового капіталу, як власний капітал, залучений 
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капітал та запозичений капітал. Таким чином, рух фінансового капіталу є 

сукупністю економічних відносин, що виникають в процесі руху титулів 

власності на фінансовому ринку. При цьому концентрацію фінансового 

капіталу можемо розглядати як збільшення розміру капіталу фінансових 

установ. Виходячи з необхідності інституційного оформлення даних 

економічних відносин, що з інституційної точки зору процеси концентрації 

фінансовий капітал може розглядатися як інституційно організована система 

економічних відносин з приводу створення, обігу та присвоєння різними 

групами економічних агентів фінансових активів що дозволяють одержувати 

в якості доходу від власності на фінансові активи ренту у вигляді 

процентного доходу [54]. Тобто, можемо стверджувати, що фінансовий 

ринок є основою таких економічних відносин з приводу обігу та присвоєння 

фінансових активів. 

Аналізом формування ринку фінансового капіталу і його 

організаційних форм займалися і займаються різні напрями економічної 

науки. На наш погляд, найбільш продуктивними підходами у розробці даного 

питання є підходи марксистського та інституційного напрямів. 

Перспективність підходу до дослідження фінансового капіталу і його 

організаційних форм на основі синтезу марксистської та інституційної 

концепцій полягає в урахуванні, з одного боку, об’єктивних причин, що 

обумовлюють виникнення ринку фінансового капіталу (концентрація 

виробництва і капіталу, утворення промислових та банківських монополій, 

зрощування їхнього капіталу), та з іншого - умов ефективного 

функціонування його організаційних форм в умовах конкуренції, що 

посилюється. 

Структура фінансового ринку включає організаційно-правові форми, 

що опосередковують фінансові відносини, тобто це є сукупність систем та 

установ для обслуговування даного ринку. Структуру ринку фінансового 

капіталу можна розглядати як у вузькому, так і в широкому сенсі. У вузькому 

сенсі, основними учасниками (суб’єктами) ринку фінансового капіталу є 
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виробничі структури та фінансові установи, а у широкому сенсі повніше і 

адекватніше сучасну структуру глобального ринку фінансового капіталу 

можна зобразити наступним чином (рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура глобального ринку фінансового капіталу  

Джерело: складено автором на основі [35, 59, 92]. 

 

Таким чином, суб’єкти ринку фінансового капіталу є фактично 

інституційними формами його існування. На рівні ж з визначенням 

інституційних форм прояву фінансового капіталу, важливим є питання 

визначення механізмів його концентрації. Враховуючи інституційне 

оформлення ринку фінансового капіталу організаційно-правовими форми, що 

опосередковують фінансові відносини та сукупністю систем та установ, що 

обслуговують даний ринок, дані механізми можуть бути визначені як 

інституційні форми концентрації фінансового капіталу (рис. 1.2).  

 

Учасники глобального ринку 

фінансового капіталу 

Формальні учасники: 

- Національні держави: 

Суб’єкти господарювання 

(підприємства різних організаційно-

правових форм, в т.ч. асоціації, 

корпорації, концерни, консорціуми, 

ФПГ); 

Фінансові установи; 

Органи контролю; 

Населення. 

- Регіональні органи влади. 

- Міжнародні фінансові 

організації. 

- Міжнародні регіональні 

інтеграційні угруповання. 

- ТНК, ТНБК. 

Неформальні учасники: 

- Клуби (Паризький, Лондонський 

та ін..); 

- Міжнародні недержавні 

організації; 

- Рейтингові агентств та 

організацій; 

- Окремі особи (власники значних 

капіталів). 

 

Інституційна інфраструктура (біржі, позабіржові системи, 

депозитарії, консалтингова та рейтингові агентства, аудиторські 

фірми та ін.) 
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Рис. 1.2. Форми концентрації фінансових ресурсів в банківському 

секторі 

Джерело: складено автором. 

 

У зв’язку з широкою різноманітністю інституційних форм фінансового 

капіталу та механізмів його концентрації, доцільним в межах даного розділу 

буде розглянути саме механізми концентрації банківського капіталу. 

Банківський капітал як економічна категорія за своєю суттю є ємним, 

багатоаспектним поняттям, що виражає інтереси широкого кола учасників 

економічних відносин, що зумовлено специфічними функціями банку. Перш 

за все, слід враховувати, що це грошова форма капіталу, що характеризує 

відносини з формування базового джерела фінансових ресурсів кредитної 

організації та привласнення результатів їх фінансової діяльності, оскільки 

банківський капітал є капітал-власність. 

Інституційні форми концентрації фінансових ресурсів в банківському секторі 

 

Концентрація ресурсів банків 

Органічне зростання: 

- капіталізація прибутку банку;  

- акумуляція коштів клієнтів - 

фізичних та юридичних осіб; 

- акумуляція коштів інших фінансових 

установ;  

Операції на фінансовому ринку: 

- розміщення акцій власної емісії; 

- залучення кредитів вітчизняних та 

міжнародних фінансових 

інституцій; 

- розміщення боргових цінних паперів 

власної емісії. 

 

Централізація ресурсів банків 

Консолідація шляхом реорганізації: 

- злиття та поглинання банків; 

Консолідація без реорганізації: 

- утворення банківських груп; 

- утворення синдикатів банків; 

- утворення банківських 

консорціумів; 

- утворення ФПГ (формалізованих 

та неформалізованих). 

 

Інституційна інфраструктура  

(біржі, позабіржові системи, інвестиційні банки, брокерські компанії, депозитарії, аудиторські 

компанії, рейтингові агенції тощо) 
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Визначення змісту концентрації банківського капіталу дає економічну 

основу для характеристики механізму її існування. Механізм концентрації 

банківського капіталу являє собою сукупність форм і методів її здійснення. 

Виділення форм концентрації банківського капіталу та їх класифікацію слід 

здійснювати, на нашу думку, у тісному взаємозв’язку з тими процесами, які 

вони обумовлюють на ринку, з одного боку, і з іншого боку, з тими 

процесами в економіці та банківській системі, відображенням яких вони є 

(табл.. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Класифікація форм і механізмів концентрації банківського капіталу 

Ознака 
Форма 

концентрації 

Методи концентрації 

Консолідація 

Нарощення 

власного 

капіталу 

Нарощення 

залучених 

ресурсів 

Кількість суб’єктів 

банківської системи 

Відкрита + + + 

Прихована - + + 

Географічний 

масштаб 

Регіональна + + + 

Національна + + + 

Глобальна + + + 

Теорія 

диверсифікації 
+ - - 

Наявність ініціатора 

Добровільна + + + 

Агресивна + - - 

Примусова + + - 

Джерело: Складено автором на основі [59, 64, 82]. 

 

Аналізуючи наведені у таблиці групи методів концентрації фінансового 

капіталу (консолідація, нарощення власних ресурсів та нарощування 

залучених ресурсів), ми можемо їх умовно розділити на дві основні категорії 

– методи органічної концентрації фінансового капіталу та неорганічні методи 

концентрації фінансового капіталу. Органічна концентрація фінансового 

капіталу в рамках окремої банківської установи або банківського сектору в 

цілому відбувається за рахунок капіталізації прибутку банку минулих 

періодів (що, як наслідок, призводить до збільшення власного капіталу 

банку) та наступного розширення банком активних та пасивних операцій. 
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Наступне нарощення залучених ресурсів (н.п., депозитів) є органічним 

наслідком зростання валюти балансу банку та зростання його ролі в 

банківському секторі.  

До неорганічних форм концентрації фінансового капіталу в банківській 

системі слід віднести консолідації капіталу шляхом приєднання, злиття 

банків або створення банківських об’єднань. 

Процеси злиття та поглинання у банківській сфері розвинутих країн 

світу характеризували початок процесів вторинного накопичення та 

перерозподілу капіталу та з часом перетворилися на чи не най поширенішу 

стратегію неорганічного зростання компаній та, зокрема, фінансових 

інститутів. Історія злиттів та поглинань фінансових інститутів у сучасних 

формах їх прояву триває з початку ХХ століття, коли поширення набуває 

акціонерна форма власності, яка, в свою чергу, стає інструментом 

концентрації фінансового та промислового капіталу. Дані процеси були 

характерні для країн, економіка яких розвивалася на ринкових засадах за 

капіталістичною моделлю.  

Злиття передбачає припинення діяльності двох (або кількох) банків як 

юридичних осіб і передачу всіх майнових прав і зобов'язань цих банків 

новоствореному банку. В свою чергу, приєднання передбачає припинення 

діяльності одного банку як юридичної особи та передачу усіх його майнових 

прав і зобов'язань іншому банку на правах філії чи без відкриття філії [4]. 

До основних чинників, що визначають необхідність та доцільність 

злиття банківських установ та їх приєднання, можна віднести такі: 

підвищення рівня капіталізації; збільшення частки банку на ринку кредитів, 

депозитів чи інших видів банківських послуг; зниження рівня витрат і 

собівартості банківських послуг; зниження рівнів фінансових і не фінансових 

ризиків; вихід на нові ринки; підвищення конкурентоспроможності тощо [62, 

63].  

Слід зазначити, що такі форми концентрації капіталу в банківському 

секторі як злиття та поглинання є достатньо жорсткими, адже передбачають 
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реорганізацію існуючих банківських установ. Більш помірними формами 

концентрації капіталу з точки зору збереження контролю та цілісності 

фінансової установи є утворення банківських об’єднань.  

Відповідно до вітчизняного законодавства, банки мають право 

створювати банківські групи. Відповідно до Закону України «Про банки та 

банківську діяльність» [1], банківська група є групою юридичних осіб, 

що: 

- мають спільного контролера, що складається з материнського 

банку, його однієї чи кількох українських та/або іноземних 

дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими 

установами або для яких надання фінансових послуг є переважним 

видом діяльності, або 

- складається з материнського банку, який є контролером, його 

однієї чи кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або 

асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для 

яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, 

або 

- які мають спільного контролера, що складається з двох або більше 

українських фінансових установ та/або компаній, для яких 

надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, їх 

українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих 

компаній, які є фінансовими установами або для яких надання 

фінансових послуг є переважним видом діяльності, в якій 

банківська діяльність є переважною, або 

- складається з небанківської фінансової установи або компанії, для 

якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, 

яка є контролером, її однієї або декількох українських та/або 

іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є 
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фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг 

є переважним видом діяльності, в якій банківська діяльність є 

переважною [1]. 

Традиційно вважається, що створення банківських об'єднань знижує 

ризик їх банкрутства, посилює ринкові позиції фінансових установ, збільшує 

їх «економічну вагу» на ринку.  

Окремо слід виділити такі форми концентрації фінансового капіталу в 

банківському секторі, як синдиковані та консорціумні кредити.  

Синдикований кредит визначається Національним банком України як 

кредит, що надається одному позичальнику кількома кредиторами 

(синдикатом кредиторів), зазвичай, у межах однієї кредитної угоди з 

розподілом часток кредиту між учасниками синдикату, внаслідок чого сума 

кредиту та ризики розподіляються між банками-учасниками. Синдикований 

кредит застосовується в разі, якщо позичальник потребує великої суми 

кредиту, а один банк не може забезпечити його потреби необхідним обсягом 

ресурсів або для одного банку небажана така концентрація ризику 

кредитного портфеля. Основною метою синдикованого кредитування є 

проектне фінансування, кредитування операцій з придбання активів, торгові 

кредити, лізингові операції, кредитні лінії, рефінансування заборгованості 

тощо. Найбільші суми, як правило, залучають крупні підприємства з високим 

кредитним рейтингом [176].  

Певною альтернативою синдикованих кредитів є консорціумний 

кредит. Банківський консорціум - це тимчасове об'єднання, засноване 

(створене) банками на паритетних засадах для координації дій з приводу 

кредитування однієї, але великої кредитної угоди.. 

При подальшому розвитку ринкових відносин банківські консорціуми 

зможуть створюватись на постійній основі (стануть стабільними) не тільки 

для виконання кредитних чи гарантійних операцій, але й операцій з цінними 

паперами на фондовому ринку, для проведення операцій на валютних ринках 
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або для великомасштабних лізингових чи факторингових операцій на 

кредитному ринку [19]. 

Крім наведених вище форм концентрації фінансово капіталу, банки 

можуть бути учасниками промислово-фінансових груп із дотриманням вимог 

антимонопольного законодавства. У такі об'єднання входять підприємства 

різних галузей народного господарства та кредитно-фінансові інститути. Ця 

форма взаємовигідної інтеграції дозволяє створити реальні механізми 

фінансування діяльності господарюючих суб'єктів, розширити межі 

інвестиційних ресурсів для нових високоефективних виробництв. 

Використання вільних коштів для взаємного фінансування, участь всієї групи 

в погашенні заборгованості кожного зі структурних ланок забезпечують 

економію платіжних засобів, полегшують розрахунки. При кредитному 

обслуговуванні підприємств, організацій, що входять у фінансово-

промислову групу, власним банком ліквідується багаторазове зустрічне 

кредитування, поліпшується оперативність у видачі позик, знижуються 

витрати обігу [28]. Створення ФПГ особливо важливо в умовах, коли 

можливості підтримки різних виробництв з коштів державного бюджету 

обмежені, особливо у сфері інвестиційної політики [60]. 

Важливим механізмом концентрації банківського капіталу є створення 

стратегічних фінансових альянсів, свого роду укладення угоди про 

партнерство між незалежними учасниками, в рамках якого можуть виникати 

різні форми співробітництва і, зокрема: формальне (найчастіше мова іде про 

усунення перешкод, спричинених законодавчим регулюванням з боку як 

монетарних, так і фіскальних органів) і технічне (на зразок стратегічного 

альянсу – торговий майданчик Euronext) [59]. 

Актуальним на сьогодні є механізм створення спільного товариства, як 

різновиду стратегічного альянсу, коли два або більше фінансових інститутів, 

що належать до різних сфер діяльності створюють і разом контролюють нову 

структуру. Найчастіше такий метод консолідації фінансових інституцій 

обирають у випадку створення стратегічних альянсів типу 
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―банкострахування‖ (bancassurance), що є найхарактернішою формою 

консолідації фінансового капіталу в країнах Європейського Союзу. 

Наслідком цього методу фінансової консолідації є нівелювання відмінностей 

між різними видами фінансового посередництва, виникнення інтегрованої 

діяльності (так зване явище конвергенції в міжнародних фінансах) та 

створення фінансових конгломератів. 

Таким чином, фінансова консолідація охопила усі сегменти ринку 

фінансових послуг і, зокрема, ринок страхових послуг, фондовий ринок, 

проте найбільша частина укладених угод пов’язана із ринком банківського 

капіталу.  

Слід наголосити, що світова фінансова криза 2007-2009 років довела 

актуальність проблеми концентрації банківського капіталу в світі. Історія 

концентрації банківського капіталу починається на зламі ХІХ-ХХ віків у 

США, коли в економіці існувала значна кількість малих банків і основним 

мотивом об’єднання капіталів банків було об’єднання інвестиційних ресурсів 

та протистояння конкуренції. Перша хвиля концентрації і централізації 

капіталу відбувалася в період переростання домонополістичного капіталізму 

в монополістичний і була пов'язана з грюндерством, створенням акціонерних 

товариств, виділенням великих монополій. Різко зростали як абсолютні 

розміри монополій, так і їх питома вага у відповідних галузях. Саме 

наприкінці XIX століття виникли великі банківські монополії, які зберегли 

свої позиції і до теперішнього часу. 

Наступною хвилею активізації процесів концентрації банків стало 

об’єднання банків під впливом наслідків Великої депресії 1929-33 років. 

Низька якість управління банками, операційна неефективність стали 

об’єктивними причинами укрупнення банківських установ. Проте не 

дивлячись на введення ряду обмежень на банківську діяльність та утворення 

Федеральної корпорації страхування депозитів та Федеральної корпорації 

страхування позик, кінець 70х – початок 80х років у США відзначився новою 

банківською кризою та хвилею банківських об’єднань. Аналітики пояснюють 



40 

 

 
 

це поширеною в той час практикою видачі сумнівних кредитів, непрозорості 

звітності банків, що робило неефективним банківський нагляд. Багато банків 

були залучені до спекуляцій з цінами на нафту та нерухомість. Все це в 

поєднанні з низькою якістю менеджменту банків призвело до рекордної 

кількості банкрутств банків в історії США.  

 В інших розвинутих країнах поштовхом до концентраційних процесів 

стала міжнародна боргова криза 1982 року. Проте найбільшою мірою 

залученими до неї виявилися американські банки з наступних причин: 

- значні обсяги кредитування низько розвинутих країн; 

-  застаріла система бухгалтерського обліку, що на відміну від 

європейської не дозволяла накопичувати значні резерви; 

- відсутність у американських банків солідної депозитної основи в 

системі філіалів, яку мали європейські банки.  

У 80х роках спостерігалося близько 355 банківські об’єднання в рік, що 

більш ніж вдвічі перевищує статистику за будь-яке з чотирьох попередніх 

десятиліть. Особливо характерні тенденції зростання активності банківських 

об’єднань для США, де у 90х роках відбувалося близько 400 об’єднань 

щороку. В інших розвинутих країнах дані процеси проявлялися не настільки 

яскраво, проте існують явні тенденції концентрації банківського капіталу.  

Зростання кількості банківських об’єднань можна пояснювати значною 

кількістю як об’єктивних так і суб’єктивних факторів в залежності як від 

конкретної країни, її законодавства, так і окремого банку. Це можуть бути 

або прагнення до підвищення операційної ефективності діяльності банку, або 

до швидкого зростання капіталізації нового банку [98].  

В залежності від мотивів, покладених в основу банківських об’єднань, 

сформувалися теорії злиття банків, серед яких: 

- синергетична теорія злиттів; 

- теорія агентських витрат вільних грошових потоків; 

- теорія «гордині». 
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1. Синергетична теорія є однією з найбільш розповсюджених теорій, 

котру наводять в якості каталізатора злиттів як вчені, так і фінансові 

менеджери. Остаточно сформульована у 1983 році у праці М.Бредлі, А.Десаі 

та І.Кіма, синергетична теорія корпоративних злиттів залишається 

актуальною і сьогодні. Суть даної теорії полягає у тому, що в результаті 

злиття нова корпорація може використовувати широкий спектр переваг 

(синергій), що виникають внаслідок об’єднання ресурсів двох компаній. 

2. Теорія агентських витрат вільних грошових потоків остаточно була 

сформульована у 1986 році професором Гарвардського університету 

М.Дженсеном. Базуючись на агентській теорії, менеджери компаній є 

агентами акціонерів, що призводить до виникнення агентських конфліктів. 

Джерело таких конфліктів – виплата грошових коштів акціонерам у вигляді 

дивідендів, повернення капіталу акціонерам, цілеспрямованих викупів акцій 

тощо. Подібні виплати зменшують обсяг підконтрольній менеджерам 

ресурсної бази, таким чином зменшуючи їх гнучкість в управлінні фінансами 

корпорації. Це змушує менеджерів діяти вже не в інтересах акціонерів, а у 

власних інтересах.  

3. Теорія «гордині» була запропонована у тому ж році, що і теорія 

агентських витрат, Р.Роллом. За результатом досліджень Р.Ролл стверджував, 

що злиття взагалі не несуть у собі ефектів синергії, а якщо і несуть – то вони 

завжди є переоціненими. І головним мотивом інвесторів до придбання інших 

компаній та злиття з ними є їх результати оцінки справедливої вартості їх 

акцій. У випадку, якщо за їх оцінками, акції компанії є недооціненими, їх 

придбання призведе у майбутньому до зростання вартості корпорації. Таким 

чином, у відповідності з теорією «гордині», злиття є результатом 

індивідуального рішення менеджменту компанії-покупця. Навіть якщо таке 

злиття не несе у собі синергії, це рішення все одно приймається, так як 

менеджмент певен, що саме їх оцінка вартості є вірною, а ринкова оцінка 

вартості корпорації-цілі не повністю відображає її потенціал зростання [98, 

c.47].  
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Наведені вище теорії є спробами пояснити мотиви корпорацій до 

укрупнення та концентрації капіталів. Проте досліджуючи мотиви 

концентрації банків, навіть в сучасних умовах жорстких обмежень щодо їх 

діяльності, можна спостерігати мотиви, аналогічні мотивам об’єднання 

банків на початку ХХ століття – прагненням до утворення монополістичних 

об’єднань у боротьбі з конкуренцією. Значні обсяги активів та пасивів банків 

сьогодні становлять собою фактично те саме «зв’язування» банківського 

капіталу та капіталу підприємств, страхових компаній, пенсійних фондів, 

фізичних осіб, що є вкладниками та позичальниками банку, що фактично і є 

формою прояву фінансового капіталу.  Це призвело до певною мірою 

залежності реального сектору економіки від стабільності у її фінансовому 

секторі. І усвідомлення цього факту регулятивними органами стало 

джерелом морального ризику серед великих банків. 

Моральний ризик, створений такими інструментами як страхуванням 

депозитів та обов’язкове резервування, та бажання уникнути банкрутства 

банків поставили регулятивні установи в досить скрутне становище. Через те, 

що, як це ще було зазначено А.Смітом, банкрутство великого банку призведе 

до значних фінансових ускладнень його клієнтів, регулятивні органи не 

схильні допускати банкрутства таких банків. Це призвело до виникнення 

поняття «занадто великий, щоб збанкрутувати». Дане поняття характеризує 

політику урядів розвинутих країн, відповідно до якої вкладники великих 

банків не мають постраждати в наслідок банкрутств таких банків. Тобто, чим 

більшою є фінансова установа, тим менший є ризик її банкрутства [78].  

З політики «занадто великий, щоб збанкрутувати» постає проблема 

посилення стимулів до морального ризику для великих банків. Оскільки 

вкладники знають, що їх депозити застраховані і банк є «занадто великим, 

щоб збанкрутувати», у них немає стимулів до нагляду за діяльністю банку, 

тобто до утримання його від ризику шляхом вилучення своїх вкладів, коли 

банк занадто ризикує. Вкладники певні, що навіть у випадку банкрутства 

банку вони не зазнають збитків. Тому, як результат, великі банки отримують 
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можливість ризикувати ще більше, що збільшує ймовірність їхнього 

банкрутства [64]. 

Інша серйозна проблема, пов’язана з політикою «занадто великий, щоб 

збанкрутувати», полягає в тому, що ця політика в своїй основі 

несправедлива. Малі банки поставлені у невигідне становище з точки зору 

конкуренції, адже їм дозволяють банкрутувати, що створює потенційні 

ризики збитків для великих вкладників (суми вкладів яких перевищують 

гарантовані страхуванням депозитів). Водночас великі банки мають ту 

перевагу, що їхні вкладники великих сум захищені від будь-яких втрат. 

Затратність даної політики урядів проявилася під час фінансових криз 

кінця ХХ століття та – особливо – під час світової фінансової кризи 2007-

2009 років, коли сума коштів, витрачених на докапіталізацію найбільших 

банків сягнула $200 млрд. у Америці та €100 млрд. у країнах ЄС (табл..1.3). 

При цьому окремо виділялися кошти на покриття збитків цих банків та їх 

кредитування.  

Таблиця 1.3 

Найбільші капітальні вливання урядів США та країн ЄС у банківські 

структури у 2008-2009 роках 

Європейські банки млрд.. євро  Американські банки млрд.. дол. 

RBS 23,4 Citigroup 52,1 

Lloyds 19,0 Bank of America 49,0 

Commerzbank 18,2 JPMorgan 25,0 

ING 10,0 Wells Fargo 25,0 

BayernLB 10,0 Goldman Sachs 10,0 

Dexia 5,6 Mornag Stanly 10,0 

KBC 5,5 PNC 7,6 

BNP 5,1 US Bancorp 6,6 

LBBW 5,0 SunTrust 4,9 

UBS 3,9 Capital One 3,6 

Всього 105,7 Всього 193,7 

Джерело: Складено автором на основі [148, с.21]. 
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Дослідження останніх років доводять, що не лише найбільші банки 

становлять значні ризики для економіки, а й і ті з них, що є «занадто 

системно важливими» [148, c.89]. Тобто, не лише обсяги активів та пасивів 

банку визначають його важливість для економіки, а і структура даних активів 

та пасивів. 

Банк з порівняно середнім балансом, сконцентрувавши значний обсяг 

специфічних видів активів чи пасивів (кредитування аграрного сектору, 

вклади фізичних осіб тощо), стає системно важливим, так як його 

банкрутство може призвести до колапсу окремої галузі економіки або 

окремого регіону. Основним мотивом такої концентрації, окрім базових 

об’єктивних економічних мотивів, є так звані «субсидії соціального захисту» 

(«safety net subsidies»), що включають в себе менші вимоги до ринкової 

дисципліни таких банків, терпимість з боку регуляторних органів, 

політичний вплив, нижча вартість залучення фінансових ресурсів та вищі 

кредитні рейтинги. 

Як свідчать дослідження Філіпа Моліне з Університету Бангор, 

Великобританія, все ж таки більшість таких «надто системно важливих» 

банків одночасно є великими банками. 4 листопада 2011 року Рада з 

фінансової стабільності опублікувала список з 29 банків по всьому світу, що 

вважаються «занадто великими, щоб збанкрутувати». Зі списку 17 банків є 

європейськими, 8 – банки США, решта чотири банки походять з Азії 

(Додаток Б).  

Таким чином, актуальність проблематики концентрації капіталу банків 

суттєво зростає. Будучи визначеними як основа існування фінансового 

капіталу, роль банків в економіці сьогодні посилюється, ускладнюючись 

новими фінансовими відносинами, інструментами, державним та 

міжнародним регулюванням банківської діяльності та фінансових ринків. 
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1.3. Інвестиційна спрямованість фінансового потенціалу 

банківського системи  
 

 

Як визначають вітчизняні дослідники та практики, інвестиційний 

потенціал банківської системи є тим ключовим фактором, від ефективності 

реалізації якого залежать тенденції розвитку національної економіки, 

ефективність яких, у свою чергу, забезпечує реалізацію довгострокових 

національних інтересів. Зміст інвестиційного потенціалу банківської системи 

має двоїстий характер – з одного боку, вона є результатом ефективного 

використання потенціалу банківської системи, з іншого - фактором 

подальшого розвитку інвестиційної діяльності.  

Інвестиційний потенціал банківської системи описує систему 

економічних відносин, що виникають в процесі використанням банківською 

системою інвестиційних ресурсів, що через неї проходять, і в той же час він є 

джерелом розширеного відтворення. Тому можемо стверджувати, що 

формування та ефективне використання інвестиційного потенціалу 

банківської системи сприяє розвитку продуктивних сил, розширеному 

відтворенні національної економіки, зростанню ВВП.  

Так, Леєонов С.В. виділяє наступні структурні елементи інвестиційного 

потенціалу банківської системи [66]:  

- ресурсну (частка інвестиційних ресурсів в економіці, яка може бути 

акумульована та ефективно використана банківською системою);  

- матеріально-технічну (майновий комплекс, база здійснення операцій 

банків);  

- інформаційну (сукупність методів, засобів, інформаційних технологій  

та систем збору, обробки, передачі та використання інформації для 

забезпечення ефективної роботи банківської системи в усіх напрямках її 

діяльності);  
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- інтелектуальну (поєднання людського капіталу зі структурним 

капіталом, що дозволяє отримати позитивний мультиплікативний ефект);  

- кадрову (визначає здатність банківської системи мобілізовувати та 

ефективно розподіляти ресурси через ефективну систему менеджменту);  

- нормативно-праву (система всіх упорядкованих певним чином норм, 

правил, правових актів, що регулюють відносини у сфері банківської 

діяльності в цілому та визначають інституціональні обмеження діяльності 

банків щодо інвестиційної діяльності зокрема, правила гри на інвестиційному 

ринку і функціонування банківської системи в цілому);  

- організаційно-управлінську (система інститутів банківської системи, 

які забезпечують взаємодію інвестиційних ресурсів у процесі їх акумуляції та 

використання);  

- трансформації екзогенного впливу (враховує екзогенні впливи, 

зокрема: вплив зовнішнього ринкового середовища, стадії економічного 

циклу, інвестиційну ємність національної економіки тощо; дозволяє 

трансформувати зовнішні імпульси в можливості або обмеження 

інвестиційного потенціалу банківської системи). 

При цьому ефективна взаємодія зазначених функціональних елементів 

інвестиційного потенціалу банківського сектору визначається як ключова 

умова формування та ефективного використання інвестиційного потенціалу 

банківського сектору в цілому. 

На думку Вовчак О.Д., основною формою банківських інвестицій є 

фінансові інвестиції та вкладення капіталу у придбання нематеріальних 

активів, та встановлено, що банки у своїй більшості недостатньо інвестують 

в реальний сектор економіки України, що зумовлено їх неготовністю 

надавати великі і довгострокові кредити, нестійкістю функціонування 

виробничих підприємств, відсутністю реальних структурних перетворень у 

вітчизняній економіці, а відтак – високими кредитними ризиками [26].  

Дослідником визначено, що вкладення банків у вітчизняну економіку 

здійснюється в основному у формі кредитів і вкладень в цінні папери, тому 
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фінансові інструменти банківського інвестування поділено на дві групи: 

кредитні інструменти інвестування; фондові інструменти інвестування. 

При цьому до кредитних інструментів інвестування дослідник 

відносить такі інструменти, як довгострокові інвестиційні кредити, лізингове 

кредитування, мікрокредитування, проектне фінансування, іпотечні кредити 

та ін. До фондових інструментів інвестування при цьому автор зараховує 

облігації внутрішньої державної позики, облігації місцевих позик, акції, 

корпоративні облігації, казначейські зобов’язання, операції ―репо‖, 

депозитарні розписки, ощадні сертифікати, заставні, іпотечні цінні папери, 

андерайтинг тощо [26]. 

На наш погляд, сутність інвестиційного потенціалу банківського 

сектору України слід розглядати у контексті її фінансового потенціалу в 

цілому. Як було нами визначено, фінансовий потенціал банку відображає 

наявні фінансові ресурси банку та можливості їх подальшого формування та 

забезпечення ефективного руху банківських ресурсів у перспективі. При 

цьому обсяг власного капіталу банку (або регулятивного капіталу з точки 

зору регулювання банківської діяльності) визначає максимальне теоретичне 

значення потенціалу нарощення банком залучених та запозичених 

фінансових ресурсів (за умови їх активного використання у здійсненні 

активних операцій банку), а відношення фактичного обсягу акумульованих 

ресурсів банку відображає ступінь реалізації такого фінансового потенціалу в 

за даних умов економічного розвитку в державі.  

В свою чергу, інвестиційний потенціал банківського сектору слід 

визначати як її сукупну здатність здійснювати інвестиційну діяльність в 

межах вимог та обмежень до здійснення банками активних операцій з метою 

реалізації стратегічних та тактичних цілей стимулювання економічного 

зростання в національній економіці. Причому ступінь інвестиційної 

активності та ефективність інвестування визначаються ступенем 

використання цього потенціалу. Проте в умовах фінансової нестабільності та 

економічного спаду інвестиційний потенціал банків фактично зводиться до 
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спроможності банків здійснювати інвестиційно-кредитні операції в межах 

наявних фінансових ресурсів та обмежень щодо здійснення активних 

операцій з метою реалізації тактичних і стратегічних цілей економічного 

зростання. 

На жаль, на сьогодні відсутня загальновизнана методика оцінки 

інвестиційного потенціалу банківської системи. Існуючі науково-методичні 

підходи до оцінки ефективності використання окремих складових цього 

потенціалу не дають можливості визначити ключові напрямки підвищення 

стійкості банківської системи в цілому, формування її інвестиційного 

потенціалу, формалізувати шляхи його укріплення. Щодо оцінки рівня 

інвестиційного потенціалу банківської системи, то, на нашу думку, слід 

розглядати:  

- фактичний інвестиційний потенціал банківської системи, тобто обсяг 

інвестиційних ресурсів, фактично накопичений в банківському секторі,та  

наявні можливості їх ефективно використовувати за існуючого рівня 

розвитку фінансового ринку та можливостей національної економіки щодо 

освоєння інвестицій;  

- реалізований інвестиційний потенціал банківської системи, що 

визначається обсягом інвестиційних ресурсів, накопичених у банківській 

системі, та реалізованих через їх використання в активних операціях банку, 

що за своєю природою мають інвестиційний характер; 

- перспективний інвестиційний потенціал банківської системи, що 

визначає  максимально можливий обсяг інвестиційних ресурсів, що в 

перспективі можуть бути акумульованими банківським сектором та бути 

використані у відтворювальних процесах, а також максимально можливу 

здатність банківської системи ефективно використовувати ці ресурси, яких 

можна досягти при фактично досягнутому рівні розвитку фінансового ринку 

та реального сектору економіки.  

Вітчизняними дослідниками було аргументовано, що при оцінці обсягу 

перспективного інвестиційного потенціалу банківської системи також слід 
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враховувати і ресурси тіньового сектора економіки, які через банківську 

систему можуть бути залучені в перерозподільні відносини, а також ті 

ресурси, які при інвестуванні за посередництва банків фактично потраплять у 

тіньовий сектор економіки [66].  

В умовах відсутності єдиного підходу до оцінки фактичного, 

реалізованого та перспективного інвестиційного потенціалу банківського 

сектору України, ми пропонуємо підхід до емпіричної оцінки вартісних 

показників фактичного інвестиційного потенціалу банківської системи на 

основі оцінки її ресурсного потенціалу.  

Так, увесь капітал банку у широкому його визначенні (як власний 

капітал, так і залучені та запозичені ресурси) ми визначаємо як фактично 

реалізований ресурсний потенціал банку або банківського сектору в цілому. 

Відповідно, та частка фінансових ресурсів банку, що за своїми ознаками 

відповідає характеристикам інвестиційних ресурсів - є фактичним 

інвестиційним потенціалом банківського сектору України.  

Відповідно до викладених вище підходів вітчизняних дослідників до 

класифікації напрямів  інвестиційної діяльності банків, банківські установи 

можуть бути суб’єктами як фінансових інвестицій (через придбання 

портфелів цінних паперів), так і реального інвестування (через надання 

інвестиційних кредитів та обслуговування інвестиційних проектів).  

Так, фінансові інвестиції комерційних банків реалізуються через 

придбання цінних паперів в портфелі до продажу та погашення. 

В свою чергу, кредити в інвестиційну діяльність характеризуються як 

кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах 

при здійсненні ними інвестиційних вкладень. До них відносяться:  

– кредити на будівництво та освоєння землі;  

– кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі;  

– фінансовий лізинг. 

Зважаючи на те, що за визначенням це довготермінові вкладення 

коштів у реальні активи, ключовою ознакою інвестиційного кредиту є його 
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строковість – строк погашення інвестиційного кредиту може варіюватися від 

1 до 10 років. Тому серед активів банківського сектору України ми можемо 

визначити кредити не фінансовим корпораціям зі строком погашення більше 

1го року.  

Як видно з таблиці 1.4, станом на початок 2014 року вартість кредитів, 

наданих не фінансовим корпораціям зі строком погашення від 1 до 5 років 

становила 247 млрд. грн.., або 19% від загальної вартості активів на 

відповідну дату. Вартість аналогічних кредитів, але зі строком погашення 

понад 5 років становила майже 89 млрд. грн.., або 7% від загальної вартості 

активів. За умови того, що дані кредити важко розподілити за цільовим 

призначенням, ми робимо припущення про те, що переважна більшість 

середньо- та довгострокових кредитів, наданих банківським сектором 

України є надана на цілі оновлення, модернізації виробництва, нового 

капітального будівництва, або інші цілі інвестиційного характеру. Таким 

чином, ми припускаємо, що обсяг та динаміка таких кредитів є індикатором 

реалізації банківською системою свого інвестиційного потенціалу через 

участь у кредитуванні реальних інвестицій.  

Таблиця 1.4 

Реальні та фінансові інвестиції в банківському сектору України 

Реальні та фінансові 

інвестиції в банківському 

сектору України 

01.01.2014 01.01.2015 

(млрд.. грн.) 
(% від 

активів) 
(млрд.. грн.) 

(% від 

активів) 

Кредити не фінансовим 

корпораціям зі строком 

погашення від 1 до 5 років 

247.0 19% 330.9 25% 

Кредити не фінансовим 

корпораціям зі строком 

погашення більше 5 років 

88.9 7% 104.7 8% 

Цінні папери в портфелі банку 

на продаж 
121.0 12% 134.0 10% 

Цінні папери в портфелі банку 

до погашення 
4.1 0.4% 6.1 0.5% 

Інвестиційна нерухомість 17.5 1% 19.0 1% 

Всього 478.5 37% 594.7 45% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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В той же час слід зазначити, що на сьогодні існують наступні 

обмеження щодо реалізації інвестиційного потенціалу комерційними 

банками в Україні через надання інвестиційних кредитів: 

- обмеженість у банків ресурсів, що відповідають ознакам 

інвестиційних ресурсів. Так, кошти клієнтів банків станом на початок 2014 

року становили значну частку усіх зобов’язань банківської системи – 702.9 

млрд. грн.., або 55% усіх зобов’язань. При цьому лише незначна їх частка 

мала довгостроковий характер – кошти клієнтів зі строком погашення від 1 

до 2 років становили 35% від загальної їх вартості, а зі строком погашення 

понад 2 роки – лише 3%. 

- інвестиції частіше за все пов’язані з підвищеним ризиком, що вимагає 

обмеження таких активних операції з метою виконання нормативів 

адекватності капіталу по відношенню до активів, зважених на ризик. 

- інвестиційні проекти в реальному секторі найчастіше мають значну 

вартість (в середньому 10-50 млн. дол..), що призводить до концентрації 

ризику банку по відношенню до окремого контрагента. Тобто, для виконання 

нормативу Н7 - норматив максимального розміру кредитного ризику на 

одного контрагента - при наданні кредиту у обсязі 50 млн. дол.., 

регулятивний капітал такого банку має становити не менше 200 млн. дол. 

Серед вітчизняних банків на кінець 2014 року такий розмір регулятивного 

капіталу мали лише 28 банків з 180, або лише 16% від чисельності 

українських банків. В даному випадку концентрації капіталу банків, як в 

рамках окремої фінансової установи, так і в рамках банківської системи в 

цілому, є ключовою умовою їх здатності надання інвестиційних кредитів.  

Якщо ж аналізувати фінансові інвестиції банківського сектору України, 

то станом на початок 2014 року загальна вартість фінансових інвестицій 

комерційних банків в Україні становила 135.9 млрд. грн.., або 11% від 

загальної вартості активів банківського сектору України на відповідну дату. 

При цьому 68% від обсягу фінансових інвестицій, або 7% від сукупних 
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активів, становили цінні папери державного сектору економіки, і, переважно, 

облігації внутрішньої державної позики. 

Таблиця 1.5 

Фінансові інвестиції в банківському сектору України 

Фінансові інвестиції в 

банківському сектору 

України 

01.01.2014 01.01.2015 

(млрд.. грн.) 
(% від 

активів) 
(млрд.. грн.) 

(% від 

активів) 

Цінні папери, крім акцій, 

випущені резидентами (крім 

депозитних корпорацій): 

126.4 10% 142.1 11% 

 - сектор загального 

державного управління 
92.4 7% 109.5 8% 

- інші фінансові корпорації 3.1 0% 5.6 0% 

- нефінансові корпорації 30.9 2% 27.0 2% 

- інші сектори економіки 0.0 0% 0.0 0% 

Цінні папери, крім акцій, 

випущені іншими 

депозитними корпораціями та 

нерезидентами 

2.1 0% 1.1 0% 

Акції та інші форми участі в 

капіталі 
7.4 1% 5.8 0% 

Всього 135.9 11% 149.1 11% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Так, незважаючи на те, що станом на кінець 2013 року комерційні 

банки України мали у власності 31% від загального обігу ОВДП в Україні, 

що приблизно відповідає 15% від загального обсягу державного боргу 

України, інвестиції в цінні папери на відповідну дату становили лише 11% 

від загальних активів банківської системи (136 млрд. грн.). При цьому в 

структурі інвестицій в цінні папери в банківській системі України 

переважають цінні папери в портфелі на продаж (121 млрд. грн.., або 90% від 

загального обсягу). Як і випливає з частки власності банківської системи 

Україні в загальному портфелі ОВДП, саме інвестиції в цінні папери 

центральних органів державного управління домінують у вкладеннях 

комерційних банків, а саме 74% від загального обсягу портфеля цінних 

паперів (рис. 1.4.).  
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Рис. 1.4. Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім 

Національного банку України) (млн. грн.)  

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

 Якщо ж розглянути структуру розподілу портфеля ОВДП в банківській 

системі України, то простежується чітка тенденція акумуляції значної частки 

цінних паперів в активах трьох найбільших державних банків – Ощадбанку, 

Укрексімбанку та Укргазбанку. Так, станом на кінець 2013 року в портфелях 

даних трьох банків сукупно знаходилось цінних паперів на 76.6 млрд. грн., 

або 57% від загального портфеля цінних паперів в банківській системі 

України. Апелюючи до загальної статистики по банківській системі, ми 

можемо припустити, що близько 74% від обсягу даного портфеля були 

представлені саме цінними паперами центральних органів державного 

управління, переважно ОВДП (табл. 1.6). 

Таким чином, ми можемо прийти до висновку про те, що з 252 млрд. 

грн.. ОВДП, що на початок 2014 року знаходилися в обігу, 147 млрд. грн.. 

знаходилося у власності НБУ, близько 57 млрд. грн. – у власності трьох 

найбільших державних банків і ще близько 24 млрд. грн. – у власності інших 

комерційних банків.  
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Таблиця 1.6 

Цінні папери в портфелях державних банків 1ї групи банківської 

системи України станом на 01.01.2014 р.  

Банк 

Цінні папери в 

портфелі банку, 

млрд.. грн.. 

Цінні папери в 

портфелі банку, % 

до активів 

Цінні папери в портфелі 

банку, % до загального 

портфеля банківської 

системи України 

Ощадбанк 35.4 34% 26% 

Укрексімбанк 34.5 37% 26% 

Укргазбанк 6.8 28% 5% 

Разом 76.6 35% 57% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

Таким чином, ми можемо прийти до висновку про те, що з 252 млрд. 

грн.. ОВДП, що на початок 2014 року знаходилися в обігу, 147 млрд. грн.. 

знаходилося у власності НБУ, близько 57 млрд. грн. – у власності трьох 

найбільших державних банків і ще близько 24 млрд. грн. – у власності інших 

комерційних банків.  

Тобто, розглядаючи структуру активів банківської системи України за 

виключенням наведених нами трьох найбільших державних банків, загальні 

інвестицій комерційних банків в портфелі цінних паперів на початок 2014 

року становили близько 58 млрд. грн., або лише 6% від загальних активів 

банків. Припустивши середню частку ОВДП в портфелі цінних паперів 

близько 74% - можемо дійти висновку, що в середньому частка ОВДП в 

сукупних активах комерційних банків (за вирахуванням Ощадбанку, 

Укрексімбанку та Укргазбанку) не перевищує 4% від сукупних активів. Це 

свідчить про незначну участь приватних комерційних банків в України в 

інвестиціях в інструменти внутрішнього державного боргу. 
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Щодо інвестицій і цінні папери реального сектору економіки (не 

фінансових корпорацій) – станом на початок 2014 року їх обсяг не 

перевищував 2% сукупних активів банківської системи. При цьому, як 

випливає з рис. 1.8., обсяги фінансових інвестицій банківського сектору 

України в цінні папери реального сектору залишалися стабільно незначними 

на протязі тривалого періоду часу.  

Таким чином, ми можемо підсумувати, що, незважаючи на невпинно 

зростаючу роль саме фінансових інвестицій комерційних банків, враховуючи 

сучасний стан фондового ринку України, а також кількість та якість 

вітчизняних емітентів, інвестиції банків в цінні папери реального сектору 

економіки залишаються на сьогодні незначними за обсягами, а отже 

справляють незначний вплив на реалізацію інвестиційного потенціалу 

національної економіки та темпи економічного зростання в державі. 

Натомість посередництво банками у надані інвестиційних кредитів, а отже 

стимулювання реальних інвестицій в національній економіці, є на сьогодні 

одним з ключових напрямів діяльності комерційних банків в Україні та за 

своїми обсягами здатний набагато більш ефективно реалізувати 

інвестиційний потенціал банківського сектору України та національної 

економіки в цілому.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

В сучасних умовах розвитку постіндустріального суспільства особливо 

актуально постає питання пошуку джерел економічного зростання. Визнаючи 

пріоритетність сфери послуг як основного джерела доданої вартості у 

розвинутих країнах, виникає питання щодо економічного підґрунтя 

існування постіндустріального суспільства. А саме – яка з форм капіталу як 

самозростаючої вартості є основою подальшого економічного розвитку. Так, 

в умовах зростаючої ролі фінансового сектору в структурі світового та 

національного ВВП, роль фінансового капіталу у забезпеченні розширеного 

відтворення в національній економіці невпинно зростає. 

В умовах відсутності єдиного підходу до визначення сутності 

фінансово капіталу як економічної категорії, нами було запропоноване 

визначення фінансового капіталу як одного з видів капіталу у розумінні 

вартості, що у ході свого обігу створює додаткову вартість, та має переважно 

грошову форму прояву. Серед форм прояву фінансового капіталу ми 

зазначили такі форми, як власний капітал, залучений капітал та запозичений 

капітал. Нами було доведено, що хоча фінансовий капітал має перш за все 

грошовий характер – грошові кошти та цінні папери є формою існування 

фінансового капіталу.  

Проаналізувавши усю сукупність інституційних форм концентрації 

фінансового капіталу, нами було запропоновано їх умовно класифікувати на 

дві основні категорії – методи органічної концентрації фінансового капіталу 

та неорганічні методи концентрації фінансового капіталу. Органічна 

концентрація фінансового капіталу в рамках окремої банківської установи 

або банківського сектору в цілому відбувається за рахунок капіталізації 

прибутку банку минулих періодів (що, як наслідок, призводить до 

збільшення власного капіталу банку) та наступного розширення банком 

активних та пасивних операцій. Наступне нарощення залучених ресурсів 
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(н.п., депозитів) є органічним наслідком зростання валюти балансу банку та 

зростання його ролі в банківському секторі.  

На наш погляд, сутність інвестиційного потенціалу банківського 

сектору України слід розглядати у контексті її фінансового потенціалу в 

цілом. Як було нами визначено, фінансовий потенціал банку відображає 

наявні фінансові ресурси банку та можливості їх подальшого формування та 

забезпечення ефективного руху банківських ресурсів у перспективі. При 

цьому обсяг власного капіталу банку (або регулятивного капіталу з точки 

зору регулювання банківської діяльності) визначає максимальне теоретичне 

значення потенціалу нарощення банком залучених та запозичених 

фінансових ресурсів (за умови їх активного використання у здійсненні 

активних операцій банку), а відношення фактичного обсягу акумульованих 

ресурсів банку відображає ступінь реалізації такого фінансового потенціалу в 

за даних умов економічного розвитку в державі.  В свою чергу, 

інвестиційний потенціал банківської системи слід визначати як її сукупну 

здатність здійснювати інвестиційну діяльність в межах вимог та обмежень до 

здійснення банками активних операцій з метою реалізації стратегічних та 

тактичних цілей стимулювання економічного зростання в національній 

економіці. Причому ступінь інвестиційної активності та ефективність 

інвестування визначаються ступенем використання цього потенціалу.  

Основні положення даного розділу опубліковано автором у роботах 

[115, 116, 117, 118, 119]. 
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РОЗДІЛ 2. КОНЦЕНТРАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ ЯК УМОВА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

2.1. Ресурсна база банківської системи України як основа 

формування її інвестиційного потенціалу 
 

 

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характеризується 

підвищенням вимог до банківської системи. Перед банками постають 

проблеми не тільки формування ресурсної бази, яка значно похитнулася за 

умов фінансово-економічної кризи, що на сьогодні спостерігається в 

національній економіці. Гострим залишається питання ефективного 

використання накопичених фінансових ресурсів. Фінансовий ринок є досить 

чутливим не тільки з фінансово-економічного погляду, а й з точки зору 

ринкових очікування. Так, на настрої населення, вклади якого утворюють 

одну з основних складових ресурсної бази вітчизняних банків, впливають 

очікування щодо подальшої девальвації національної грошової одиниці та 

темпів подолання кризи в країні. Подібна невизначеність впливає на настрій 

населення і суб’єктів господарювання, на їх здатність до заощаджень. 

Побоювання населення та недовіра до банківських установ з приводу 

неможливості повернення їхніх заощаджень у силу різних причин також 

формують ненегативні фінансові настрої у країні. З’ясування розвитку 

динаміки формування ресурсної бази, її складу і структурних зрушень є 

актуальним важливим етапом для розроблення шляхів оптимізації 

формування і використання ресурсного потенціалу банків. 

Необхідними умовами ефективного функціонування банківської 

системи є забезпечення стабільності її ресурсної бази як основи здійснення 

активних операцій, стабільності та ліквідності при перерозподілі тимчасово 
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вільних коштів між клієнтами банку та забезпечення своєчасного виконання 

платежів. У складі ресурсної бази окреслюють сукупність грошових коштів, 

що є в розпорядженні банку та використовуються ним для здійснення 

активних операцій. 

Стабільність ресурсної бази є одним із базових елементів для 

ухвалення управлінських рішень на рівні банку та опосередковано впливає на 

економічний розвиток країни. Основну частинну ресурсної бази банків 

становлять власний капітал і зобов’язання. Найбільшу питому вагу в 

зобов’язаннях комерційних банків України становлять кошти клієнтів банків 

(понад 60% на кінець 2007 року і 55% на кінець 2014-го) [178].  

 
Рис. 2.1. Динаміка основних складових банківських ресурсів у 2000-13 

роках (млрд.. грн.).  

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

З метою аналізу динаміки концентрації капіталу в банківській системі 

та формуванні ресурсної бази банківського сектору України можемо 

окреслити такі етапи: 

- 1 етап: 1991 - 1993 рр. – формування банківської системи України та 

перереєстрація українських банків в період становлення економічного і 

політичного суверенітету; 
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- 2 етап: 1994-1996 рр. – розвиток банківської системи на першому етапі 

реалізації курсу економічних реформ за допомогою інструментів монетарної 

політики, впровадження національної грошової одиниці – гривні; 

- 3 етап: 1997-1999 рр. – розвиток банківської системи в умовах 

поглиблення світової фінансово-економічної кризи, перехід до поєднання 

монетарних методів управління економікою до її ринкової трансформації; 

- 4 етап: 2000-2007 рр. – розвиток банківської системи в умовах 

реструктуризації економіки, зростання основних показників діяльності 

банків, посилення їх позитивного впливу на процеси економічного розвитку, 

підвищення довіри населення до банківських установ. 

- 5 етап: 2008-2009 рр. – переламний етап у формуванні банківського 

сектору України, пов'язаний з поширенням фінансової кризи у світі. 

Починаючи з другої половини 2008 року в Україні загострилися фінансовий 

та економічний спад, що супроводжувалися суттєвим скороченням 

показників промислового виробництва, падінням ВВП, девальвацією 

національної грошової одиниці. Світова фінансова криза виявила вразливість 

банківської системи України внаслідок її динамічного розвитку, 

нарощування обсягів кредитних операцій та залежності від світових 

фінансових ринків, що призвело до необхідності фінансування та 

націоналізації ряду банківських установ.  

- 6 етап: 2010 – 2013 рр. – етап стабілізації банківського сектору України 

після світової фінансової кризи та його консолідація на фоні жорсткої 

монетарної політики та часткового відновлення економічного зростання в 

державі. В той же час в даний період активізувалися тенденції щодо відтоку 

іноземного капіталу з банківського сектору України. 

- 7 етап: з 2014 і дотепер – новітній етап в розвитку національної 

економіки, що пов'язаний з новим витком світової фінансової кризи, 

соціальними зрушеннями Україні, політичною та військовою нестабільністю 

в державі, стрімкою девальвацією національної грошової одиниці та 

економічним спадом. 
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Рис. 2.2. Динаміка кількості банківських установ та їх середніх активів 

в Україні у 1991-2015 рр.  

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Для кожного з наведених етапів розвиту банківської системи України 

характерні власні особливості у процесах концентрації фінансового капіталу, 

зокрема шляхом злиттів та поглинань банківських інститутів. Інституційні 

особливості розвитку банківської системи, кризові явища в економіці та 

експансіоністська активність іноземних банківських груп створювали 

передумови до концентрації та консолідації банківського капіталу на 

кожному з етапів еволюції банківської системи України. 

Першим важливим етапом у зародженні процесів концентрації 

банківського капіталу в Україні шляхом злиттів та поглинань слід виділити 

період до 1999 року. У ході становлення та розвитку незалежної економіки та 

проведення грошової реформи в Україні спостерігається тенденція до 

створення значної кількості нових комерційних банків. Протягом 1992-1993 

рр. в Україні було створено велику кількість, так званих, кишенькових 

банків. Якщо в 1991 р. комерційних банків було 76, то в 1992 р. – вже 133, а у 

1993 р. – 211. Але за браком досвіду ефективного банківського менеджменту 
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в умовах гіперінфляції та проведення монетарних реформ значна їх частина 

стикнулася з реальним ризиком банкрутства. Так, у 1994 році збанкрутувало 

12 банків, у 1995 році – 20, у 1996 році – 45 банків, та ще 60 опинилися в 

ситуації прихованого банкрутства [58]. Кризовий стан у банківській системі 

став причиною пошуку шляхів реорганізації банків, що опинилися на межі 

банкрутства.  

З метою поліпшення фінансової стабільності банківського сектору було 

прийнято рішення про реорганізацію проблемних банків шляхом їх 

укрупнення. Найяскравішим прикладом такої реорганізації банків у світовій 

практиці стали угоди злиття та поглинання. Адаптацією відповідних форм 

реорганізації в Україні стали угоди злиття та приєднання. 

Як було в подальшому визначено Законом України «Про банки і 

банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000: 

- злиття означає припинення діяльності двох або кількох банків як 

юридичних осіб та передачу належних їм майна, коштів, прав та обов'язків до 

банку-правонаступника, який створюється у результаті злиття;  

- приєднання означає припинення діяльності одного банку як юридичної 

особи та передачу належних йому майна, коштів, прав та обов'язків до 

іншого банку. 

Варто наголосити, що виділення у законодавстві терміну "приєднання" 

на відміну від поширеної практики застосування терміну «поглинання» 

характеризує лише добровільну (легальну) форму даних угод.  

Відповідно до вимог НБУ до угод злиття дана форма реорганізації 

банків була і залишається більш складною з юридичної та економічної точок 

зору. Внаслідок чого було прийняте рішення щодо реорганізації банків 

шляхом приєднання (табл.. 2.1). Фінансовий інститут може бути приєднаний 

на правах філії або без балансового відділення. Через більш високу 

ефективність найбільшого поширення набула саме перша форма приєднання. 
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Таблиця 2.1 

Реорганізація банків України шляхом приєднання у 1992 – 1998 роках 

Рік Назва банку 
Банк-правонаступник 

Назва Реєстрація 

1992 
«Дисконт» АБ «Інко» м.Київ 

«Економіка» АКАБ «Україна»  м.Київ 

1993 

«Янтар» АКАБ «Україна»  м.Київ 

«Самара-Агро» АКАБ «Україна»  м.Київ 

«Партнер» АБ «Інко» м.Київ 

1994 

«Прикарпатторгбанк» АБ «Укропспілка» м.Київ 

«Колос» АППБ «Аваль» м.Київ 

«Перспектива» АТ «Укрінбанк» м.Київ 

«Рівнеспоживспілка» АБ «Укропспілка» м.Київ 

«Авуар» АТ «Укрінбанк» м.Київ 

1995 «Елбімбанк» АППБ «Аваль» м.Київ 

1996 

КБ «Херсонінвестбанк» Український кредитний банк м.Київ 

КБ «Ворскла» АКБ «Укрсоцбанк» м.Київ 

«Дніпробанк» АППБ «Аваль» м.Київ 

«Львів-вест» «Електрон-Банк» м.Львів 

«Олевський» АППБ «Аваль» м.Київ 

«Буккоопбанк» АБ «Укропспілка» м.Київ 

АКБ «Прут і К» КБ «ЗУКБ» м.Луцьк 

1997 АБ «Євроцентр» АБ «Оазис» м.Львів 

1998 
АКБ «Рось» АКБ «Мрія» м.Київ 

АКБ «Сервіс» АБ «Укргазбанк» м.Київ 

Джерело: Складено автором на основі [58]. 

 

Таким чином, реорганізація банків шляхом приєднання стала 

вітчизняним еквівалентом зарубіжної практики реорганізації банків шляхом 

поглинання та набула свого поширення внаслідок кризових процесів у 

новоствореній економіці України як інструмент протидії численним 

банкрутствам банків у 1994 – 1999 роки. 

Також саме в даний період була здійснена історично перша угода про 

злиття банків – АКБ «Надра» об’єднався з Луганським акціонерним банком 

вугільної промисловості "Вугільпрогресбанк", який тоді мав 7 філій. Дана 

угода була першим прикладом об’єднання банків в Україні за рішенням їх 

власників як стратегічного рішення у розвитку банків. 

Тенденція до зменшення кількості комерційних банків в Україні також 

чітко проявилася після кризи 1998 року, коли велика кількість українських 
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банків постраждала внаслідок падіння курсу гривні і відповідного знецінення 

банківських капіталів. Оскільки капітал було дозволено тримати лише у 

вигляді національної валюти, яка швидко знецінювалася, а вимоги НБУ були 

зафіксовані у євро, деякі банки опинилися перед загрозою втрати ліцензій на 

здійснення банківських операцій. Так, з рекордних 220 діючих банків у 1994 

році їх кількість зменшилася до 178 на кінець 1998 року (рис. 2.3.). 

Рис. 2.3. Динаміка кількості банків в Україні у 1991-1998рр. 

Джерело: Складено автором на основі [178]. 

Також даний етап характеризується приходом іноземного капіталу в 

банківську систему України. В цей період в Україні відкриваються 

представництва іноземних банків, а в середині 1993 р. – створюється перший 

банк зі стовідсотковим іноземним капіталом «Креді-Ліоне Україна». Проте 

активний етап розвитку банків з іноземним капіталом почався в 1994 р., коли 

почали діяти 12 таких банків. Основним мотивом до входження іноземного 

капіталу в банківську систему України шляхом ПІІ у статутні капітали банків 

було отримання додаткових прибутків та освоєння нових перспективних 

ринків. В якості ілюстрації – розглянемо результати дослідження близько 700 

найбільших міжнародних угод злиття і поглинання в період 1996-1998 рр.., 

проведеного консалтинговою компанією KPMG: переважна частка угод 
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злиттів та поглинань у світі (35%) здійснювалася з метою географічної 

експансії (рис. 2.4.). 

 

Рис. 2.4. Розподіл цілей угод злиття банків у 1996-1998 рр. 

Джерело: Складено автором на основі [160]. 

 

В перші роки іноземні банки проводили лише спекулятивну діяльність, 

не надаючи повний спектр якісних банківських послуг. Основною метою 

частини іноземних банків було інвестування в облігації внутрішньої 

державної позики. Та криза 1998 року, що призвела до погіршення стану 

банківської системи у цілому, спричинила відтік іноземного капіталу з 

України. 

Наступним важливим етапом концентрації банківського сектору 

України слід вважати період з 1999 по 2004 рік – період стабілізації 

банківської системи України. Протягом даного періоду зростали обсяги 

активів малих та середніх банків, в результаті чого вони переходили до 

другої категорії. Було продовжено реорганізацію малих банків шляхом їх 

приєднання до середніх. На кінець 1999 року порівняно з початком кількість 

малих банків зменшилася з 32 до 6, середніх збільшилася з 97 до 99, великих 

(за винятком 7 найбільших банків) із 21 до 37 [58]. У 1999 році із Книги 
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реєстрації банків НБУ вилучено 11 банків: 8 з них ліквідовано, інші три 

реорганізовано у філії банків (табл. 2.2.).  

Таблиця 2.2 

Реорганізація банків України шляхом приєднання у 1999 – 2004 роках 

Рік Назва банку 
Банк-правонаступник 

Назва Реєстрація 

1999 

КБ «Укруніверсалбанк» АКБ «Автокразбанк» м.Кременчук 

АБ «Вікторія» АБ «Євроцентр» м.Львів 

АБ «Арманд» АБ «Столичний» м. Суми 

2000 

АБ «Поділля» АБ «Укропспілка» м.Київ 

АКБ «Аркадія» АКБ «Інвестбанк» м.Одеса 

АКБ «Укрнафтогазбанк» АКБ «Укргазбанк» м.Київ 

АБ «Інвест-банк Україна» АКБ «Таврика» м.Київ 

2001 
Києво-Печерський АКБ 

КБ «Надра» м.Київ 
АКБ «Слобожанщина» 

2002 
АКБ «Народний банк» АКБ «Укргазбанк» м.Київ 

АБ «Еталон» АППБ «Аваль м.Київ 

2003 ЗАТ «Інпромбанк» АКБ «УБТС» м.Харків 

2004 АКБ «Західбудгазбанк» СКБ «Дністер» м.Львів 

Джерело: Складено автором на основі [58]. 

Впродовж 2000 року зберігалася тенденція до зменшення кількості 

комерційних банків – усього за рік із реєстру банків було вилучено 9 банків, з 

них 4 стали філіями (табл. 2.2). Протягом року кількість банків з капіталом 

понад 5 млн. євро зросла з 44 до 89, від 3 до 5 млн. євро – з 41 до 45 і значно 

зменшилася кількість невеликих банків: до 1 млн. євро – з 14 до 6, від 1 до 2 

млн. євро – з 34 до 0, від 2 до 3 млн. євро – з 31 до 14. 

Весь період до 2004 року характеризується зменшенням кількості 

банків в Україні та зростанням рівня капіталізації, а відповідно – і 

підвищенням рівня концентрації банківської системи.  

Основною метою процесів об’єднання вітчизняних банків в даний 

період було забезпечення необхідного рівня капіталізації. Більшою мірою 

дані процеси стосувалися банків з незначними розмірами капіталу, внаслідок 

чого суттєво знизилася їх кількість і зросла кількість середніх та великих 

банків. 
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Щодо активності іноземного капіталу в банківській системі України, 

даний період характеризується посиленням контролю регуляторних 

державних органів над іноземними банками. Після зниження ставок по 

ОВДП та зниження обсягів спекулятивних прибутків від цих операцій, такі 

банки, зокрема, «Креді Свісс Фьорст Бостон Україна» та «Сосьете Женераль 

Україна» залишили український ринок банківських послуг. Ті іноземні 

установи, які залишилися, сконцентрувалися на обслуговуванні своїх 

корпоративних клієнтів та зовнішньоекономічних операцій.  

Кінець даного періоду характеризується лібералізацією валютного 

законодавства та спрощенням доступу іноземного капіталу в банківську 

систему України. Проте його частка в статутному капіталі вітчизняних банків 

на 1.01.2005 року становила лише 9,6 %. 

З самого початку становлення банківської системи у структурі 

залучених коштів переважали кошти юридичних осіб, проте тенденція 

змінилась 2003 року – частка вкладів населення перевищила кошти 

юридичних осіб (рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Кошти клієнтів у зобов’язаннях банків у 2000-13 роках  

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Наступним етапом у розвитку концентраційних процесів у банківській 

системі України, що потребує особливої уваги, є період з 2005 до вересня-

жовтня 2008 року. Серед вітчизняних банків даний період характеризується 

зниженням активності процесів злиттів та поглинань. Основною метою 

реорганізацій банків стає підвищення їх конкурентоздатності на 

вітчизняному ринку, серед прикладів можна навести об’єднання АКБ «МТ-

Банк» та АКБ «Індустріалбанк», входження АБ «Муніципальний» до групи 

«ТАС» тощо. 

Проте особливу увагу на даному етапі слід приділити значному 

підвищенню інтересу західних інвесторів до України та інтенсивній експансії 

іноземних банків. На відміну від попередніх етапів, головною стратегією 

виходу іноземного капіталу на ринок банківських послуг в Україні стала 

купівля місцевих банків (Додаток В).  

Подією, що визначила український банківський сектор, як привабливий 

напрямок для стратегічних інвестицій з боку іноземних банків та ФПГ, є 

підписання угоди про злиття між другим за активами банком України АППБ 

«Аваль» та третім банком Австрії, який входить до двадцяти найбільших у 

світі – «Райффайзен Інтернешнл». Серед основних причин виходу на 

український ринок банківських послуг для даного банку є висока 

прибутковість кредитних операцій (11%) порівняно з маржею в Європі (1-

3%). Декларативна мета продажу банку іноземним інвесторам був пошук 

подальших напрямів розвитку, невизначеність стратегій АППБ «Аваль» на 

ринку банківських послуг. Хоча можуть бути визначені і альтернативні 

причини, серед яких – можливість вигідно продати банк за 1000 млн. дол., що 

склало 2,5 капітали банку. 

Виявилася також зацікавленість щодо проникнення на вітчизняний 

ринок з боку французьких інвесторів. Так, «BNP Paribas», що входить до 

десятки найбільших банків світу і здійснює діяльність в 87 країнах, поглинув 

АКІБ «УкрСиббанк». Угода здійснена шляхом продажу 51% пакету акцій 

АКІБ «УкрСиббанк» за ціною 300 – 400 млн. дол. (за різними оцінками).  
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Оскільки прибуток від купівлі акцій буде спрямований на збільшення 

капіталу банку, та при наявності домовленості про підтримку адекватності 

регулятивного капіталу на рівні 11%, можемо визначити французького 

інвестора як стратегічного. Цілі АКІБ «УкрСиббанк» в даній угоді – 

збільшити статутний капітал на 100 млн. дол. Серед планів фігурувала 

реалізація досить агресивної маркетингової стратегії, а саме – розширення 

долі ринку до 10-12% та розширення спектру банківських послуг [58]. 

Отже, можна зробити висновок, що в період з 2005 по 2008 роки в 

Україні швидкими темпами розвиваються процеси злиття та поглинання. 

Даний період можна охарактеризувати як період купівлі іноземними 

інвесторами українських банків. Так, у 2005 році кількість банків з іноземним 

капіталом становила 23 одиниці, у 2007 р. – 47 банків, з них 17 – зі 100 % – 

ним іноземним капіталом, питома вага яких становить близько 30 % усього 

банківського сектора України. На кінець 2008 року в Україні було 

зареєстровано 53 банки з іноземним капіталом, з них – 17 – зі 100 % – ним 

іноземним капіталом (рис. 2.6.). 

 

Рис. 2.6. Структура банківської системи України у 2005-2008 роках  

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Саме цей період у функціонування банківської системи України 

вважається найважливішим у розповсюдженні процесів злиття та 

поглинання. Найбільш  динамічним при цьому відзначають 2006 рік, 

протягом якого було здійснено близько 110 угод про злиття та поглинання 

банків в Україні на суму близько 5млрд.дол.. У 2007 році кількість угод 

скоротилася до 51, проте їх загальна вартість склала 5035,2 млн.дол..  

Основними передумовами різкого зростання популярності процесів 

злиття та поглинання в Україні були динамічність розвитку банківського 

сектору, як молодого та перспективного ринку фінансових послуг, високий 

рівень рентабельності власного капіталу ( в середньому 12% на рік) та значна 

кількість привабливих об’єктів для інвестування. 

Так як стратегії зростання більшості європейських фінансових груп 

передбачали географічну експансію, ринок банківських послуг України зі 

значними темпами та перспективами зростання, та рівнем рентабельності 

власного капіталу, що значно перевищує середньоєвропейський, представляв 

чудову можливість для інвестування. 

Проте через особливості вітчизняного законодавства іноземні банки не 

могли виходити на український ринок через відкриття власних філій. 

Альтернативними шляхами виходу на ринок були або створення дочірнього 

банку з «0», що вимагало проходження всіх необхідним реєстраційних 

процедур, ліцензування, що вимагає значних витрат коштів та часу, або 

придбання місцевого банку. Саме останній метод виходу на ринок 

банківських послуг України набув найбільшого розповсюдженні (додаток В). 

Швидкі темпи зростання банківської системи та значні перспективи стали 

підставою для встановлення високих цін на вітчизняні активи – банки в 

середньому продавалися за 3-5 капіталів, що значно перевищувало вартість 

європейських активів. Тому можливість заробити 100 та більше відсотків 

річних на акції через їх продаж іноземним інвесторам становила достатній 

стимул для вітчизняних акціонерів до реалізації свої активів.  
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 З 2005 року в ресурсній базі банків відбуваються певні структурні 

зрушення – зростає частка міжбанківських кредитів – із 17% у 2005 р. до 39% 

у 2008 р. і кредитів, отриманих від міжнародних фінансових організацій. У 

2009-му спостерігається найнижчий рівень залучення коштів клієнтів за 

останні вісім років, що викликано економічним спадом, масовим відпливом 

клієнтів і закриттям деяких банківських установ. Криза 2008–2009 рр. 

завдала значного удару по банківському сектору, як наслідок, частка коштів 

клієнтів у структурі зобов’язань скоротились із 60% у 2007 р. до 47% у 

2009р. Тільки зараз ці обсяги починають відновлюватись (рис. 2.7).  

  
Рис. 2.7. Структура ресурсної бази банків у 2007-2013 роках  

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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обмежувався кількома десятками угод. Такі самі різкі зміни характерні і для 

обсягів угод – сума угод злиття та поглинання у 2007 році склала 5035,2 млн. 

дол., в той час як у 2008 році – всього 1917,1млн.дол., що стало більш ніж 60-

відсотковим скороченням у порівнянні з попереднім періодом.  

Наприкінці 2008 року на українському ринку банківських послуг 

розпочалася якісно нова кампанія зі злиттів та поглинань, зумовлена 

фінансовою кризою, яка поставила окремі банки на межу банкрутства. 

Власники двох банків з ТОП-10 змушені були продати свій бізнес практично 

задарма. Так, ―Надра Банк‖, що відчув фінансові труднощі внаслідок відтоку 

вкладів у листопаді, був викуплений холдинговою компанією DF Group. За 

86,7% акцій колишні власники отримали лише 60 млн. дол., хоча в вересні 

2006 р. банк оцінювався в понад 1,5 млрд. дол..  

Починаючи з другої половини 2008 року світова фінансова криза 

повністю визначала динаміку процесів злиття та поглинання у фінансовому 

секторі України. Та починаючи з 2010 року розпочалася посткризова 

активізація процесів злиття та поглинання. У 2011 році відбулося злиття АКБ 

«Донгорбанк» та ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПАТ 

«ПУМБ), що входять до фінансово-промислової групи SCM. Криза суттєво 

позначилася і на активності іноземного капіталу у банківському секторі 

України - іноземний капітал в Україні представлений 19 країнами, проте 

спостерігалася тенденція до збільшення частки окремих країн, як в загальній 

сумі іноземного капіталу, так і за кількістю представлених банків. Зокрема, 

Росія збільшила свою частку в 2,5 рази до 24,4% і представлена 24 банками. 

Незважаючи на це можна зробити висновок про достатній ступінь 

диверсифікованості банківського сектору України за країною походження 

капіталу, що підтримував здорову конкуренцію серед банків. 

У 2010 році обсяг зобов’язань банківського сектору України досяг 

докризового рівня 2008 року. Попри значне скорочення частки коштів 

населення, 2008 року (до 26,9%) вони залишалися головним джерелом 
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банківських ресурсів та почали відновлюватися більш прискореними 

темпами, ніж інші джерела.  

Отже, кошти фізичних осіб стали основною складовою ресурсної бази 

комерційних банків. З погляду строковості, найбільш стабільними і 

вигідними для банків є строкові депозити. Частка строкових коштів стабільно 

зростала з 24,3% у 2000 р. до 43,6% у 2005 р. З 2005 до 2008 рр. деякі банки 

починають активно залучати кредити від міжнародних фінансових 

організацій, відбувається скорочення частки строкових депозитів до 26,9% у 

2009 р.; 2010–2011 рр. тенденція знову змінюється, частка строкових 

депозитів зростає до 34,7% у 2011-му. З 2000 року рівень коштів до 

запитання в банках постійно знижувався. Така тенденція спостерігалась до 

2008 року, коли він досяг мінімального рівня у 13,5%. У 2009–2011 рр. 

відмічено зміну тенденції на зростаючу. Проте у розподілі по групах банків 

ця тенденції дещо різниться. Якщо в банках першої і четвертої груп 

спостерігається зростання коштів до запитання протягом 2009–2011 рр., у 

банках другої і третьої груп 2011 року їх частка скоротилась. Треба 

зазначити, що в банках першої групи кошти до запитання зростають доволі 

стабільно, крім того, ця група майже повністю формує весь обсяг системи. 

 
Рис. 2.8. Частка коштів до запитання і строкових у зобов’язаннях банків 

у 2000-13 роках  

Джерело: складено автором на основі  [178]. 
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Зростання коштів до запитання, особливо у групі великих банків, 

пояснюється популяризацією карткових рахунків і зростанням залишків на 

них, зростанням кількості зарплатних проектів тощо.  

 

Рис. 2.9. Розподіл коштів до запитання банків у 2010-12 роках 

Джерело: складено автором на основі  [178]. 

 

Ухвалення закону про оподаткування вкладів населення посилило 

тенденцію до збільшення частки депозитів до запитання та скорочення 

частки строкових депозитів. Дослідження виявили суттєву нерівномірність 

розподілу ресурсів у комерційних банках. Понад 65% вкладів фізичних осіб 

припадає на 20 великих банків. Стосовно власного капіталу банків, то його 

частка в пасивах є майже сталою і лежить у межах 11% (2003 р.) і 14% (2011 

р.). Проведений структурний аналіз власного капіталу за групами банків 

виявив нерівномірність розподілу та його високу концентрацію в банках 

першої групи (рис. 2.10).  
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Частка кожної групи банків у загальній 

кількості банків, % 

 
Частка власного капіталу кожної групи 

банків у загальному обсязі власного 

капіталу, % 

Рис. 2.10. Розподіл кількості банків і власного капіталу за групами 

банків у 2008-2013 роках  

Джерело: складено автором на основі  [178]. 

 

Якщо 2003 року на 6% банків припадало 38,5% обсягу, то 2011-го на 

10% банків припадає 65,5% від загального обсягу власного капіталу банків. 

Найнижчий рівень власного капіталу зараз спостерігається в банках третьої 

групи, що становить 13% від загальної кількості банків, на них припадає 

лише 8% власного капіталу. 

Проведений за допомогою коефіцієнта Херфіндаля-Хіршмана аналіз 

рівня монополізації ринку банківських ресурсів (табл. 2.3) вказав на значну 

монополізованість ринку банків першої групи. Зазначимо, що ринок 

вважається неконцентрованим, якщо ННІ < 1 000; помірно концентрованим, 

якщо 1 000 < HHI < 1 800 і висококонцентрованим за ННІ > 1 800. Отже, 

якщо значення коефіцієнта 2003 року характеризувало помірну 

концентрацію, то вже 2011-го – вона є надмірною. 

Така концентрація капіталу, з одного боку, сприяє створенню 

потужних фінансових потоків, з іншого – веде до поступового витіснення 

невеликих банків і створює можливість змови серед найбільших гравців 

ринку. 
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Таблиця 2.3 

Розрахунок коефіцієнтів Херфіндаля-Хіршмана за групами банків 

Показник Власний капітал, млн.. грн.. HHI 

 2003 2013 2003 2013 

Група 1 4 958.2 101 790.2 1 481 4 286 

Група 2 1 931.4 23 151.4 225 222 

Група 3 2 545.5 9 828.1 390 40 

Група 4 3 446.8 20 717.3 716 178 

Усього по банках 12 881.9 155 486.9 2 813 4 725 

Джерело: складено автором на основі  [178]. 

 

Виходячи з того, що близько 60% своїх ресурсів банки залучають у 

вигляді вкладів населення та юридичних осіб, динаміка ресурсної бази 

банківського сектору України не може розглядатися у відриві від аналізу 

макроекономічної ситуації в країні. Сучасний етап розвитку національної 

економіки характеризується структурними кризовими явищами, що чітко 

проявили себе на фоні військового конфлікту на сході держави та загальної 

соціально-політичної нестабільності. Девальвація національної одиниці, 

падіння реальних доходів населення, збитковість реального сектору 

економіки суттєво вплинули на фінансовий стан та ліквідність банківської 

системи України. Один з найбільш суттєвих проявів такого впливу був 

масовий відтік депозитів населення через падіння довіри до національної 

грошової одиниці та банківської системи. Протягом 2014 року відтік 

депозитів у національній валюті склав 39,8 млрд. грн., що становить близько 

10% їх загального обсягу. В той же час відтік депозитів населення у 

національній валюті склав 57,8 млрд. грн., що становило майже 23% від їх 

загального обсягу на початок року. Таке падіння частково було компенсоване  

зростанням обсягів депозитів юридичних осіб.  
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Такий масовий відтік депозитів («bank run») в минулому році суттєво 

знизив ліквідність банківських установ в України, що призвело до 

необхідності їх рефінансування Національним банком України. В той же час, 

якщо рефінансування НБУ дало можливість компенсувати втрату ліквідності 

банків в національній валюті – відтік депозитів у іноземній валюті, що склав 

більш ніж 10 млрд. дол. США призвів до ускладнення ситуації з 

обслуговуванням банками своїх зобов’язань у іноземній валюті. Це, а також 

обмеження запроваджені НБУ щодо операцій з валютою (Постанова НБУ від 

01.12.2014 № 758 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 

валютному ринках України»), ускладнювали повернення  валютних 

депозитів населення, а також призвели до необхідності реструктуризації 

валютних зобов’язань банків ( в першу чергу Єврооблігацій). Хоча подібні 

обмеження на видачу валютних депозитів населенню і певним чином 

стабілізують відтік валюти з банківської системи України, проте посилення 

адміністративного тиску з боку НБУ підриває довіру вкладників та створює 

прецедент вимушеного неповернення депозитів у валюті. Додатково на 

довіру населення впливає той факт, що за минулий рік Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію в 35 

банківських установ, на даний момент число таких банків вже сягнуло більш 

ніж 50. З одного боку це сприяє очищенню банківської системи від 

«проблемних» фінансових установ та консолідації банківського сектору, 

проте і посилює недовіру до тих банків, що залишаються в банківській 

системі.  
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Рис. 2.11. Динаміка кількості банківських установ та їх активів в 

Україні в 2006-2015 роках  

Джерело: складено автором на основі  [178]. 

 

Так, можемо підсумувати, що з початку свого функціонування 

банківська система України пройшла декілька етапів розвитку, протягом 

яких спостерігалися стрімке зростання та скорочення кількості фінансових 

установ в Україні, нарощення їх активів та ресурсної бази. Так, у порівнянні з 

2005 роком на початок 2015 року активи банківської системи зросли більш 

ніж у 6 разів (рис. 2.11). В той же час, кількість банківських установ в країні 

скоротилася з 186 на кінець 2005 року до 163 на кінець 2014 року та 145 

банків на кінець травня 2015 року.   
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Рис. 2.12. Динаміка кількості банківських установ та їх середніх активів 

в Україні в 2005-2015 роках  

Джерело: складено автором на основі  [178]. 

 

Аналогічні тенденції спостерігалися і щодо динаміки власного капіталу 

банків – його вартість зросла з 25.4 млрд. грн.. на кінець 2005 року до 147.7 

млрд. грн.. на кінець 2014 року. Враховуючи скорочення кількості 

банківських установ за даний проміжок часу – середня вартість активів та 

власного капіталу банків на кінець 2014 року у порівнянні з 2005 роком 

зросла у 7 разів та 6.6 разів відповідно. Це свідчить про фактичну 

концентрації фінансового капіталу в банківській системі України, так і в 

рамках окремих фінансових установ. При цьому зростання середньої вартості 

сукупних активів на одну фінансову установу, що випереджає зростання 

середньої вартості власного капіталу, свідчить про підвищення ефективності 

використання банками ресурсної бази.  

Якщо ж дослідити динаміку середньої вартості депозитів клієнтів 

банків та їх частку в сукупних пасивах банку – їх середня вартість за 

аналогічний період зросла лише у 5.7 разів, що свідчить про суттєве 

зменшення їх частки у формуванні ресурсної бази комерційних банків в 

Україні – з 64% на кінець 2005 року до 52% на кінець 2014 року. Суттєве 
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скорочення частки депозитів спостерігалося у 2008-2009 роках, що було 

пов’язане з суттєвим відтоком депозитів з банківської системи України, 

спричинене світовою фінансовою кризою.  

 

Рис. 2.13. Динаміка середньої вартості депозитів клієнтів банків на 

одну фінансову установу та їх частка в пасивах банків в Україні в 2006-2015 

роках . 

Джерело: складено автором на основі  [178]. 

 

Аналогічні тенденції спостерігаються в банківській системі України і 

сьогодні. При цьому частка відтоку депозитів клієнтів заміщується 

кредитами рефінансування НБУ. Таким чином, еволюція та формування 

ресурсної бази в банківській системі України відбувалася під впливом 

циклічності економічного зростання в національній економіці, світових та 

національних фінансового-економічних потрясінь та приходом іноземного 

капіталу в банківську системи України.  
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2.2. Фінансування банківською системи України інвестицій в 

національну економіку 

 

 

Розглядаючи вклад банківської системи України у сприяння реалізації 

інвестиційного потенціалу реального сектору національної економіки слід 

по-перше розглянути частку банківського фінансування у структурі капіталу 

вітчизняних підприємств. На найбільш загальному рівні агрегована 

структура капіталу підприємств реального сектору складається з таких 

основних елементів, як власний капітал та зобов’язання, тобто борг. В 

даному випадку ми не виділяємо такі проміжні елементи капіталу 

підприємств, як привілейовані акції, конвертовані облігації тощо.  

Відповідно до даних офіційної статистика, частка зобов’язань (загалом 

поточних та довгострокових) у структурі капіталу вітчизняних підприємств 

поступово зростала на протязі вісім років - з 50% на кінець 2004 року до 62% 

на кінець 2012 року. Тобто середньорічний темп приросту частки 

запозиченого капіталу підприємств склав 2.4% на рік (рис.2.14).  

 

Рис.2.14. Структура балансу підприємств України у 2004-2012 роках  

Джерело: складено автором на основі  [185]. 
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При цьому частки поточних та довгострокових зобов’язань у структурі 

балансу зростали з різною інтенсивністю – частка поточних зобов’язань 

збільшувалася з середньорічним темпом у 0.7%, з 43% сукупного капіталу на 

кінець 2004 року, до 46% на кінець 2012. При цьому варто зазначити, що 84% 

від загального обсягу поточних зобов’язань вітчизняних підприємств складає 

кредиторська заборгованість, середній темп зростання якої за останні п’ять 

років становив 16% на рік та призвів до збільшення її частки у сукупному 

капіталі підприємств з 33.4% на кінець 2007 року до 38.1% на кінець 2012 

року [125].  

Одним з основних елементів поточних зобов’язань вітчизняних 

підприємств також є короткострокові кредити банків, що використовуються 

для фінансування їх поточної операційної діяльності та поповнення обігових 

коштів. За даними Національного банку України, на кінець 2012 року обсяг 

короткострокових кредитів виданих нефінансовим корпораціям склав 296.5 

млрд. грн., що на 18% більше ніж на кінець 2011 року, а середньорічний темп 

зростання починаючи з 2008 року становив 9.3% [179]. При цьому на кінець 

2012 року частка короткострокових кредитів банків у сукупних активах 

вітчизняних підприємства становила лише 5.8%, практично незмінно з кінця 

2007 року. Тобто можемо зробити висновок, що значний щорічний приріст 

обсягів поточних зобов’язань підприємств був забезпечений в першу чергу 

накопиченням значних обсягів кредиторської заборгованості у наслідок 

погіршення платіжної дисципліни. І хоча темпи нарощення обсягів 

короткострокового кредитування підприємств в Україні перевищували темпи 

нарощення кредиторської заборгованості, їх питома вага залишилася 

незначною, а відповідно і вклад банківської системи у фінансуванні поточної 

діяльності вітчизняних підприємств [125].  

В той же час тем зростання довгострокових зобов’язань склало 9.1% на 

рік, відповідно частка довгострокових зобов’язань у структурі капіталу 

вітчизняних підприємств більш ніж подвоїлася з на кінець 2012 року у 

порівнянні з 2004 роком та становила 17%. Частка ж безпосередньо 
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довгострокових банківських кредитів у структурі довгострокових 

зобов’язань підприємств суттєво зменшилася на кінець 2012 року до 34% у 

порівнянні з середнім показником за 2005-11 роки (43%), або 5.7% від 

загального обсягу капіталу вітчизняних підприємств. Таким чином, сукупний 

вклад банківської системи у фінансуванні функціонування національної 

економіки на кінець 2012 року становив 11.5%, більш ніж вдвічі більше ніж 

на кінець 2004 року, проте на 22% менше ніж на кінець 2008 року, що 

пояснюється наслідками світової фінансової кризи. 

Наступним етапом дослідження буде аналіз джерел фінансування 

капітальних інвестицій в національній економіці. За 2012 рік основним 

джерелом капітальних інвестицій в національну економіку стали власні 

ресурси підприємств та організацій (59% від загального обсягу капітальних 

інвестицій, або 156,1 млрд. грн. (рис.2.15). Наступною за обсягом джерелом 

фінансування були кредити банків та інші позики, обсяг яких у 2012 році 

склав 42.5 млрд. грн., або 16.1% від загального обсягу капітальних 

інвестицій.  

 

Рис. 2.15. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2012 році 

(млн. грн.)  

Джерело: складено автором на основі [179]. 
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Таким чином можемо дійти висновків, що банківське кредитування на 

сьогодні є джерелом фінансування лише близько 13% сукупних активів 

вітчизняних підприємств, при цьому кредити зі строком погашення більше 5 

років складають 12% від загального обсягу наданих кредитів. Крім того, 

частка банківських кредитів у фінансуванні капітальних інвестицій 

залишається в межах 16% від їх загального обсягу. Все це говорить про 

досить обмежене використання потенціалу інструментів банківського 

кредитування для цілей фінансування як поточної діяльності підприємств, 

так і для фінансування інвестиційної діяльності, тобто реалізації 

інвестиційного потенціалу національної економіки.  

Серед причин такого обмеженого використання банківського 

кредитування в національній економіці можна виділити декілька причин, 

серед яких обмеженість фінансових ресурсів окремих банківських установ 

для цілей фінансування великих інвестиційних проектів, значний рівень 

ризику пов'язаний з інвестуванням, низький рівень кредитоспроможності 

вітчизняних підприємств та брак предметів застави.  

Якщо ж розглядати обмеження до розширення банківського 

кредитування з точки зору ресурсних обмежень банків – доцільно розглянути 

власне структуру фінансування банківських установ в України ти визначити 

специфіку та співвідношення основних його складових. 

Станом на 01.01.2013 року загальні активи банківської системи 

України становили 1,127.2 млрд. грн.. При цьому сукупний капітал банків 

склав 169.3 млрд. грн., або 15.0% від сукупних активів банків. Власний 

капітал являє собою найбільш стабільну складову ресурсної бази банківської 

системи та не має часових обмежень у застосуванні, проте основними його 

функціями лишаються захисна та регулююча. А основним джерелом 

нарощення активів банків є залучення коштів клієнтів – фізичних та 

юридичних осіб [117]. 
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Рис. 2.16. Агрегована структура пасивів банків України станом на 

01.01.2013 року (млн. грн.)  

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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становили 597.6 млрд. грн., або 53% від загальної вартості активів 

банківської системи України.  

 

Рис. 2.17. Депозити не фінансових корпорацій у розрізі строків 

погашення станом на 01.01.2013 року (млн. грн.)  

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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При цьому сума коштів юридичних осіб склала 227.2 млрд. грн., або 

20% від загальної вартості активів, а вартість коштів фізичних осіб – 369.9 

млрд. грн., або 33% від загальної вартості активів. Тобто саме депозити 

фізичних та юридичних осіб становлять собою більше половину сукупних 

ресурсів комерційних банків. Якщо ж розглянути строкову структуру таких 

вкладів – слід відмітити, що серед них превалюють короткострокові депозити 

[125].  

Серед депозитів суб’єктів господарювання вклади строком понад 2 

роки станом на 01.01.2013 року становлять лишу 6.5 млрд грн., або лише 4% 

від загальної вартості вкладів. Серед вкладів фізичних осіб – загальна 

вартість депозитів троком погашення більше 2 років становила 27.1 млрд 

грн., або 7% від загальної вартості вкладів домогосподарств. Загалом за 

вкладами фізичних та юридичних осіб сукупна вартість довгострокових 

(понад 2 роки) депозитів склала 33.6 млрд грн., або 3% від сукупної вартості 

активів банківської системи України.  

 

Рис. 2.18. Депозити домашніх господарств у розрізі строків погашення 

станом на 01.01.2013 року (млн. грн.)  

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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реальну здатність банків залучати вклади на дані строки. Станом на 

01.01.2013 року загальна вартість кредитів зі строком погашення понад 5 

років, наданих фізичним та юридичним особам, склала 121.2 млрд. грн., або 

всього лише 15% від загальної вартості наданих кредитів. Тобто, більша 

частина довгострокових кредитів фінансувалася банками за рахунок інших 

елементів пасивів, таких як власний капітал, кошти інших банків та за 

рахунок залучення інших форм зобов’язань.  

Якщо ж дослідити структуру та динаміка кредитування реального 

сектору економіки у розрізі валют, можемо дійти висновку що кредитування 

у національній валюті історично домінувало у порівнянні з іншими 

валютами, серед яких перш за все слід виділити долар США, євро та 

російський рубль. Хоча обсяги кредитування реального сектору економіки 

зростали значними темпами до 2008 року, так як валютні кредити дозволяли 

сплачувати нижчий відсоток за кредитами, їх темпи зростання суттєво 

скоротилися у зв’язку з розгортанням світової фінансової кризи та 

девальвацією національної грошової одиниці. Так, обслуговування валютних 

кредитів стало практично неможливим для тих підприємств реального 

сектору, що не мали експортної валютної виручки.  

 

Рис. 2.19. Динаміка кредитування не фінансових корпорації в розрізі 

валют у 2002-2014 роках (млн. грн.)  

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Так, на кінець 2013 року частка кредитів у національній валюті станом 

на становили 66% від загального обсягу наданих кредитів. І хоча на кінець 

2014 року їх частка скоротилася до 53%, це було перш за все пов’язано з 

ефектом девальвації національної грошової одиниці та перерахунком 

вартості валютних запозичень за новим валютним курсом. Фактично ж на 

сьогодні спостерігаються аналогічні темпи скорочення кредитування у 

іноземній валюті у зв’язку з обмеженими обсягами валютних доходів 

реального сектору економіки (рис. 2.20). 

 

Рис. 2.20. Структура кредитування не фінансових корпорації в розрізі 

валют у 2002-2014 роках (млн. грн.)  

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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споживчий ринок з розрахунками у національній валюті. В той же час 

порівняно мала часка валютних кредитів була надана 

сільськогосподарському сектору України – лише 7% від їх загального обсягу, 

хоча на сьогодні саме сільське господарство за рахунок експорту зерна 

генерує близько 30% усієї експортної виручки в країні, і, відповідно, мають 

достатньо ресурсів для обслуговування валютних кредитів. 

Таблиця 2.4 

Структура кредитування не фінансових корпорацій в іноземній 

валюті за видами економічної діяльності (на кінець 01.04.2015 року) 

Види економічної діяльності 

Кредити в 

іноземній валюті, 

млн. грн. 

Частка від 

загального 

обсягу кредитів 

в іноземній 

валюті, % 

Переробна промисловість 165,050 32% 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

144,206 28% 

Операції з нерухомим майном 40,469 8% 

Будівництво 33,648 7% 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 
31,672 6% 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 
27,690 5% 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
20,025 4% 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
17,494 3% 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
12,973 3% 

Інші 16,708 3% 

Усього 509,934 100% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Також доцільно розглянути структуру кредитування національної 

економіки банківським сектором України у розрізі видів економічної 

діяльності та строків погашення. Як нами було зазначено раніше, серед 
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кредитів наданих не фінансовим корпораціям переважають кредити зі 

строком погашення до 1 року – 46% на кінець Березня 2015 року. В той же 

час кредити зі строком погашення від 1 до 5 років становлять лише 41% від 

їх загальної вартості, а строком більше 5 років – лише 13%. 

В той же час, із загального обсягу кредитів не фінансовим корпораціям 

найбільша частка кредитів на відповідну дату була надана підприємствам 

оптової та роздрібної торгівлі – 33% від загального обсягу кредитів, 

переробній промисловості – 25%, та сектору операцій з нерухомим майном – 

8% (таблиця 2.5). 

Таблиця 2.5 

Структура кредитування не фінансових корпорацій за видами 

економічної діяльності 

Види економічної діяльності Усього 

у тому числі за строками 

до 1 

року 

від 1 

року до 5 

років 

більше 5 

років 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 299,379 182,002 97,530 19,847 

Переробна промисловість  229,276 86,979 110,181 32,116 

Операції з нерухомим майном 69,938 21,365 26,962 21,612 

Будівництво 65,662 22,116 19,832 23,715 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 59,435 27,967 28,967 2,501 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 43,293 18,603 22,512 2,178 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 41,287 8,367 31,013 1,908 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 33,318 14,677 13,630 5,011 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 23,866 19,492 3,862 512 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 12,404 6,781 4,802 820 

Інші 22,651 8,599 9,315 4,737 

Усього 900,509 416,946 368,606 114,957 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Якщо проаналізувати строковість кредитів за видами економічної 

діяльності – у кредитуванні оптової та роздрібної торгівлі в Україні 

домінують кредити зі строком погашення до 1 року (61% від обсягу кредитів 

наданих оптовій та роздрібній торгівлі та 44% загальної вартості кредитів зі 

строком погашення до 1 року), що пов’язано з швидким операційним циклом 

підприємств даної галузі. Структура кредитів підприємствам переробної 

промисловості дещо відрізняється – тут переважають кредити строком 

погашення від 1 до 5 років (48% від вартості кредитів даному сектору). 

Таблиця 2.6 

Структура кредитування не фінансових корпорацій за видами 

економічної діяльності станом на 01.04.2015 року, % 

Види економічної діяльності Усього 

у тому числі за строками 

до 1 

року 

від 1 

року до 

5 років 

більше 

5 років 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 
7% 7% 8% 2% 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
3% 5% 1% 0% 

Переробна промисловість  25% 21% 30% 28% 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
4% 4% 4% 4% 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
0% 0% 1% 0% 

Будівництво 7% 5% 5% 21% 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

33% 44% 26% 17% 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 
5% 2% 8% 2% 

Інші 3% 3% 3% 4% 

Усього 100% 100% 100% 100% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Це пов’язано з більш тривалим операційним циклом підприємств 

переробної промисловості. В той же час серед кредитів у операції з 



92 

 

 
 

нерухомістю увесь обсяг кредитів практично рівномірно розподілений між 

різними строками погашення, з незначним переважанням кредитів від 1 до 5 

років – 39% у порівнянні з 31% кредитів до 1 року та більше 5 років. Проте 

частка кредитів з строком погашення більше 5 років тут значно вища, ніж у 

інших галузях через тривалий період реалізації інвестицій в нерухомість. 

Таблиця 2.7 

Структура кредитування не фінансових корпорацій за видами 

економічної діяльності станом на кінець Березня 2015 року, % 

Види економічної діяльності 

Кредити, надані 

нефінансовим 

корпораціям, зі 

строком погашення 

понад 1 рік, % 

Валова додана 

вартість, % до 

ВВП 

Переробна промисловість 29% 11% 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
24% 14% 

Операції з нерухомим майном 10% 7% 

Будівництво 9% 2% 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 
7% 7% 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 
7% 10% 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
5% 3% 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 
4% 3% 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 
1% 1% 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 
1% 1% 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 
1% 5% 

Інші 0% 14% 

Усього 100% 78% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Якщо з розглядати розподіл кредитів строком погашення понад 1 рік, 

що за нашим припущенням мають характер інвестиційних кредитів, серед 

видів економічної діяльності, можемо дійти висновку що із загального обсягу 

таких кредитів переважна більшість була надана все тим же трьом галузям – 
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переробна промисловість (29% від загального обсягу, табл.. 2.4), оптова та 

роздрібна торгівля (24%) та операції з нерухомим майном (10%), що сукупно 

складають 63% кредитів зі строком погашення більше 1 року. Разом дані 

галузі економіки становлять 32% від ВВП України за обсягом створеної 

доданої вартості за підсумками 2014 року. Проте виходячи з співвідношення 

частки середньо- та довгострокових кредитів за видами економічної 

діяльності та вкладу у ВВП, ряд галузей національної економіки 

залишаються недофінансованими, серед яких – сільське господарство (10% 

ВВП у 2014 році), добувна промисловість (5% ВВП), освіта (5% ВВП), 

охорона здоров’я (4% ВВП) та сектори інформації та телекомунікації (3% 

ВВП).  

Тобто, на сьогодні більша частка кредитів банківського сектору 

України направлена у ті сектори економіки, що забезпечують порівняно 

швидку оборотність вкладених коштів та достатні норми прибутковості, при 

цьому ряд стратегічно важливих видів економічної діяльності в національній 

економіці залишається значно недофінансованими, що стримує їх розвиток 

та перехід національної економіки від сировинної моделі до інноваційної . 

Тому, можемо сказати, що перед українськими комерційними банками 

стоїть проблема розбалансованості строків залучення і розміщення ресурсів, 

що створює проблеми у забезпеченні необхідних обсягів інвестиційного 

кредитування. І хоча це є не єдине обмеження до нарощення обсягів 

кредитування національної економіки – воно стосується найбільшого 

елементу ресурсної бази банків – коштів фізичних та юридичних осіб, що 

становлять більше половини загальної вартості пасивів банків. Тому 

важливим напрямком поліпшення умов кредитування національної є 

формування стабільної ресурсної бази вітчизняних банків, що є ключовою 

ланкою вітчизняної фінансової системи. При цьому необхідним є не лише 

забезпечення стабільного притоку вкладень з боку домогосподарств та 

суб’єктів господарювання, проте залучення вкладів на більш довгі строки. Це 

має підвищити ефективність виконання банками трансформаційної функції 
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та забезпечити національну економіку достатньою кількістю кредитних 

ресурсів для реалізації необхідних інвестиційних програм з відповідними 

часовими горизонтами. 

Серед інших напрямів поліпшення умов кредитування національної 

економіки слід також підкреслити необхідність загального оздоровлення 

фінансової системи України та фінансового стану вітчизняних підприємств, 

забезпечення прозорого функціонування фінансових ринків та механізмів 

курсоутворення, що забезпечить підвищення довіри до вітчизняної 

фінансової системи та стимулюватиме довгострокові та стабільні вкладення 

клієнтів банків. Ще одним з актуальних напрямів активізації банківського 

кредитування з метою реалізації інвестиційного потенціалу національної 

економіки є концентрація банківського капіталу у формі злиття та 

поглинання, утворення банківських консорціумів та синдикатів тощо, що 

дозволяє забезпечити достатні обсяги фінансування для реалізації 

масштабних інвестиційних проектів та забезпечити оптимальне управління 

інвестиційними ризиками. 
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2.3. Реалізація інвестиційного потенціалу національної економіки 

через концентрацію капіталу в банківській системі України 

 

 

Як нами було визначено у першому розділі дослідження, формування 

та ефективна реалізації інвестиційного потенціалу банківського сектору 

неможлива у відриві від дослідження ресурсного потенціалу банків та 

основних його складових. Однією з ключових складових ресурсів 

комерційних банків, що визначає потенціал банків до розширення їх 

діяльності, є капітал банку.  

Хоча власний капітал банку і не є основним компонентом ресурсів 

комерційних банків у вартісному виразі, проте саме капіталізація банків 

визначає їх інвестиційні можливості та дає можливість більш ефективно 

виконувати функцію посередника на ринках капіталів за рахунок вищої 

фінансової стійкості та ефекту масштабу.  В той же час недостатній рівень 

капіталізації банківської системи, що на сьогодні спостерігається в Україні, 

призводить до суттєвих дисбалансів, регулятивних обмежень до розширення 

їх активних операцій, вводить обмеження на здійснення окремих активних 

операцій банків.  

Сучасний період у розвитку національної економіки характеризується 

концентрацією та реалізацією значних ризиків, що призводять до суттєвих 

збитків та кризи ліквідності в банківській системі України, що вже призвело 

до фактичної зупинки банківського кредитування економіки. Дані обставини 

обумовлюють необхідність підтримки достатнього рівня  капіталізації 

банківської системи. При цьому, з одного боку, рівень капіталізації 

банківської системи має задовольняти вимоги до адекватності капіталу НБУ 

та Базельського комітету, так і попиту національної економіки на банківські 

кредити. Для порівняння - у розвинутих країнах відношення власного 

капіталу банків у валовому внутрішньому продукті перевищує 80%, а в 

багатьох країнах з транзитивною економікою становить вище 40%. І хоча 
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власний капітал становить порівняно незначну частку пасивів банків (20% 

пасивів), саме підвищення капіталізації банківського сектору України є 

основою розширення та ефективної реалізації інвестиційного потенціалу 

банківського сектору України.  

 

Рис. 2.21. Динаміка частки власного капіталу банків у ВВП України у 

2007-2013 роках, %  

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Слід відзначити, що рівень капіталізації банківського сектору України 

має відповідати не лише регулятивним вимогам Національного банку 

України, проте і відповідати загальним макроекономічним показникам в 

державі аби ефективно задовольняти потреби реального сектору економіки у 

фінансовому посередництві та банківському кредитуванні.  Серед основних 

показників, що застосовуються з метою оцінки такої відповідності часто 

називають відношення капіталу банків до ВВП. Як нами було вище зазначено 

– серед розвинутих країн даний показник перевищує 80%, серед країн що 

розвиваються – вище 40%, а мінімальним рівнем прийнято вважати не менше 

10% ВВП, Досліджуючи динаміку даного показника в Україні можемо 

сказати, що відношення сукупного капіталу банківського сектору України до 

ВВП перетнуло мінімальний рівень лише у 2008 році і на сьогодні становить 
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близько 15%. Таким чином, подальше підвищення рівня капіталізації 

банківського сектору України є необхідною з метою забезпечення ефективної 

реалізації його інвестиційного потенціалу. 

Таблиця 2.8 

Макроекономічні індикатори рівня капіталізації банківської системи 

України у 2004-2013 роках 

Показник 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП, млрд.. 

грн.. 
345 441 544 721 950 913 1083 1302 1411 1455 

Регулят

ивний 

капітал 

млрд.. 

грн. 
18.2 26.4 41.1 72.3 123.1 135.8 160.9 178.5 178.9 205.0 

% до 

ВВП 
5% 6% 8% 10% 13% 12% 12% 11% 10% 12% 

Адекватність 

регулятивного 

капіталу (Н2), % 

16.8 15.0 14.1 13.9 14.0 18.1 20.8 18.9 18.1 18.3 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Серед позитивних тенденцій слід відзначити, про протягом 2007-2013 

років власний капітал банків зростав вищими темпами, ніж активи банків. Це 

свідчить про те, що банки розширювали свій потенціал до нарощення 

активних операцій, проте він залишається лише частково реалізованим.  

На сучасному етапі розвитку національної економіки, коли можливості 

до капіталізації прибутку є значно обмежені через акумуляцію значних 

збитків банківським сектором внаслідок девальвації національної грошової 

одиниці, падіння рівня платоспроможності позичальників, військового 

конфлікту на сході України. Тому більш актуальними та необхідними на 

сьогодні є тенденції консолідації банківського капіталу та його централізації 

в рамкам окремих фінансових установ. 
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Рис. 2.22. Динаміка збільшення капіталу та активів банків України  

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

На наш погляд, до капіталізація банківських установ за рахунок 

додаткових внесків капіталу акціонерами та стратегічними інвесторами, а 

також консолідація банківського сектору є необхідними умовами підвищення 

рівня ефективності реалізації інвестиційного потенціалу банківського 

сектору України.  

Так, аби оцінити ефект концентрації фінансового капіталу в 

банківському секторі України ми вважаємо за доцільне проаналізувати 

ефекти концентрації з точки зору двох вимірів: 

- ефекти концентрації фінансового капіталу на реалізацію ресурсного 

потенціалу банківського сектору України, та 

- безпосередньо ефекти концентраційних процесів на реалізації 

інвестиційного потенціалу банківського сектору в рамках фактично 

наявного ресурсного потенціалу банківського сектору. 

В межах першого підходу, як нами було вище зазначено, більш 

капіталізовані банки мають значно більшу здатність до: 

– для одержання позик на локальних та міжнародних ринках (великі 

банки порівняно з дрібними мають, за інших рівних умов, додаткову й досить 

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Власний капітал, млн. грн. Загальні активи, млн. грн.

Кредити надані, млн. грн. Темп зростання власного капіталу, %

Темп зростання загальних активів, % Темп зростання кредитів, %



99 

 

 
 

істотну конкурентну перевагу щодо одержання позик на міжнародних 

ринках, оскільки іноземні кредитори приймають рішення щодо надання 

ресурсів з урахуванням частки конкретного банку в банківській системі);  

– більше можливостей щодо підтримки з боку центрального банку 

(одним із критеріїв ідентифікації системної банківської кризи в країні є 

перетинання часткою недіючих активів у їх загальному обсязі межі в 10 %, 

тому центральний банк буде докладати зусиль (наприклад, шляхом 

субсидування) для підтримки платоспроможності та стійкості тих великих 

банків, частка активів яких у загальній сукупності перевищує зазначену  

межу). 

 Тобто, виходячи з наведених двох тверджень, більш капіталізовані 

банки будуть відзначатися: 

- порівняно меншою часткою власного капіталу у сукупних пасивах 

банку; 

- порівняно більшою часткою міжбанківських кредитів та кредитів НБУ 

у структурі пасивів.  

Для перевірки наведеної гіпотези нами була розрахована частка 

власного капіталу банків у відношенні до сукупних пасивів банків у розрізі 1-

4 груп банків у банківському секторі України станом на 01.01.2014 року 

(табл.. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Частка власного капіталу банків у структурі пасивів 

(на 01.01.2014 року) 

Показник 
Пасиви, 

млрд.. грн.. 

Власний капітал, 

млрд.. грн.. 

Власний капітал, 

% від пасивів 

Група 1 821.6 112.5 14% 

Група 2 221.9 42.3 19% 

Група 3 103.3 13.0 13% 

Група 4 130.7 24.8 19% 

Усього по БСУ 1,277.5 192.6 15% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Як випливає з таблиці 2.9, в цілому наше припущення щодо порівняно 

меншої частки власного капіталу в структурі пасивів великих банків у 

порівнянні із середнім по системі значенням підтверджується – серед банків 

1ї групи середня частка власного капіталу в загальній структурі фінансування 

складає 14% у порівнянні з 15% в середньому по системі. Це свідчить про те, 

що великі банки мають значно більше можливості залучати фінансові 

ресурси на локальних та міжнародних фінансових ринках і власний капітал 

не є ключовою складовою ресурсної бази банків. В той же час, як випливає з 

таблиці, частка ВК у пасивах банків 3ї групи мала ще нижче значення – 13%. 

Проаналізувавши структуру зобов’язань даної групи банків, слід відзначити, 

що банки даної групи сконцентрували 30% своїх ресурсів за рахунок вкладів 

юридичних осіб – клієнтів банків (у порівнянні з середнім значенням по 

системі близько 20%). Значною мірою таку статистику визначала структура 

пасивів таких банків, як «ДІВІ Банк», «Банк Національні Інвестиції», 

«Укрбізнесбанк» та ін.., діяльність яких характеризується низьким рівнем 

прозорості та в частці яких на сьогодні введено тимчасову адміністрацію. 

Тобто, ми вважаємо, що дана статистика є певним чином викривлена через 

специфіку функціонування даних проблемних банків.  

Другим етапом нашого аналізу є визначення частки кредитів інших 

комерційних банків та кредитів рефінансування НБУ у структурі пасивів 

банків (таблиця 2.10). Як апроксимація даних кредитів нами була 

використана статистика показника «Кошти банків» у структурі зобов’язань 

банків.  

Аналогічно до попередніх висновків, великі банки мали значно більше 

можливостей до залучення коштів інших банків та кредитів рефінансування 

НБУ, частка яких у структурі пасивів становила 17% у порівнянні з середнім 

значенням по системі у 16%. Тобто, здатність великих банків в банківському 

секторі України до реалізації свого ресурсного потенціалу є значно більшою 

у порівнянні до малих банків [75] .  
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Таблиця 2.10 

Частка власного капіталу банків у структурі пасивів 

(на 01.01.2014 року) 

Показник 
Пасиви, 

млрд.. грн.. 

Кошти банків, 

млрд.. грн.. 

Кошти банків, 

% від пасивів 

Група 1 821.6 142.5 17% 

Група 2 221.9 34.5 16% 

Група 3 103.3 13.3 13% 

Група 4 130.7 18.6 14% 

Усього по БСУ 1,277.5 208.9 16% 

Джерело: складено автором на основі [161]. 

 

Щодо ж здатності великих банків більш ефективно реалізовувати свій 

інвестиційний потенціал відповідно до обсягів фактично акумульованої 

ресурсної бази, то нами було проаналізовано, яку частку свого ресурсного 

портфелю комерційні банки у розрізі основних груп направили на 

кредитування національної економіки. Так, нами було розраховано 

відношення наданих кредитів не фінансовим корпораціям до сукупних 

активів за групами банків та їх відношення до власного капіталу банків, що 

визначає кредитний мультиплікатор власного капіталу банків (табл.. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Розрахунок мультиплікатора капіталу за групами банків, зваженого на 

обсяги кредитування не фінансових корпорацій (на 01.01.2014 року) 

Показник 

Частка кредитів 

не фінансовим 

корпораціям в 

активах, % 

Частка від сукупних 

кредитів не 

фінансовим 

корпораціям, % 

Кредитний 

мультиплікатор 

капіталу 

Група 1 50% 63% 3.65 

Група 2 57% 19% 2.99 

Група 3 48% 8% 3.82 

Група 4 49% 10% 2.58 

Усього по БСУ 51% 100% 3.40 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Як випливає із таблиці, банки 1ї групи банків в банківському секторі 

України станом на початок 2014 року надали 63% від сукупної вартості 

кредитів не фінансовим корпораціям в банківській системі України. При 

цьому значення їх кредитного мультиплікатору було значно вищим, ніж 

значення в середньому по системі (за виключенням 3ї групи банків у зв’язку 

з викладеними вище причинами). Тобто, через те, що великі банки здатні 

набагато більш ефективно реалізовувати свій ресурсний потенціал, також 

здатні до більш ефективної реалізації і інвестиційного потенціалу [127].  

Проте частка кредитів не фінансовим корпораціям у структурі активів 

банків 1ї групи була дещо нижчою, ніж в середньому по системі (50% проти 

51%) та суттєво нижче ніж серед банків 2ї групи.  

Це пов’язано, перш за все, з тим, що банки 1ї групи також інвестують 

значну частку своїх ресурсів у фінансові інвестиції (придбання портфелю 

цінних паперів). Так, частка фінансових інвестицій в активах банків першої 

групи становить 12%, або 82% від загального обсягу фінансових інвестицій в 

банківському секторі України (табл.. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Розрахунок мультиплікатора капіталу за групами банків, зваженого на 

обсяги кредитування не фінансових корпорацій  

(на 01.01.2014 року) 

Показник 

Частка кредитів 

не фінансовим 

корпораціям в 

активах, % 

Частка портфеля 

цінних паперів в 

активах, % 

Частка реальних 

та фінансових 

інвестицій в 

активах, % 

Група 1 50% 12% 62% 

Група 2 57% 5% 62% 

Група 3 48% 6% 54% 

Група 4 49% 4% 53% 

Усього по БСУ 51% 10% 61% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Таким чином, нами було доведено, що частка реальних та фінансових 

інвестицій в структурі активів великих банків суттєво перевищує аналогічні 

показники для середніх та малих банків, що доводить набагато більш 

ефективну реалізацію ресурсного та інвестиційного потенціалу банкам в 

умовах концентрації фінансового капіталу, як в межах окремих банків, так і в 

банківському секторі в цілому.  

Узагальнюючи проаналізовані тенденції у формуванні ресурсної бази 

банківського сектору України, консолідації банків та нарощення їх капіталу 

та активів, можемо узагальнити наступні ключові тенденції  у концентрації 

фінансового капіталу в банківському секторі України: 

- консолідація та централізація фінансового капіталу у формі 

реорганізації, злиття та поглинання банків, 

-  перехід від накопичення іноземного капіталу до його відтоку та 

витіснення в умовах кризи,  

- концентрація фінансових інвестицій в портфелях державних банків у 

формі інвестицій в державні цінні папери,  

- домінування великих банків, в тому числі банків з вітчизняним 

капіталом, у кредитуванні реального сектору економіки. 

Слід відзначити, що серед важливих тенденцій, що впливали на 

консолідацію банківського сектору України та концентрацію фінансового 

капіталу в ньому, була експансія іноземного капіталу. Експансія іноземного 

капіталу в банківський сектор України активізувалася в 2005 році, внаслідок 

чого кількість банків з іноземним капіталом зросла з 19 на кінець 2004 року 

до 49 на кінець 2013 року. При цьому частка іноземного капіталу в 

банківській системі зросла з 9,6% до 33,6%  відповідно. Необхідно зазначити, 

що експансія іноземного капіталу сприяла не лише притоку іноземних 

інвестицій в вітчизняний фінансовий сектор, але і запровадження підходів 

розвинутих країн Європи щодо вимог до капіталізації банків, сучасних 

банківських технологій та підходів до банківського менеджменту, що 

сприяло якісним змінам в банківському секторі України.  
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Таблиця 2.13 

Динаміка експансії іноземного капіталу в банківську систему України 

Показник 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013 

Кількість діючих 

банків 

160 165 170 175 184 182 176 176 176 180 181 

З іноз. 

капіталом 

усього 19 23 35 47 53 51 55 53 53 53 49 

зі 100% 

іноз. 

капіталом 

7 9 13 17 17 17 18 20 22 22 19 

Частка іноземного 

капіталу у статутному 

капіталі банків, % 

9.6 19.5 27.6 35.0 36.7 35.8 40.6 41.9 39.5 34.0 33.6 

 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

На початку своєї експансії на вітчизняний банківський ринок іноземні 

банки якісно виділялися своїми підходами до управління активами та 

пасивами, дотримання вимог до капіталізації банків, а також доступом до 

порівняно дешевих фінансових ресурсів їх материнських структур. За умов 

вкладення даного залученого материнського фінансування на значно більш 

вигідних умовах в Україні, де відсоткові ставки значно перевищували 

європейські рівні, забезпечувало привабливу норму прибутку. Іншим 

привабливим напрямом вкладення коштів були операції з державними 

цінними паперами (ОВДП). 

Проте після світової фінансової кризи 2008-09 років рівень ризиків 

кредитування підприємств реального се котру в Україні значно зріс. 

Аналогічна ситуація відбувається і сьогодні, що обумовлює невиправдано 

високі ризики розширення своєї присутності доля іноземних банків в Україні. 

Тому стратегія приступності на вітчизняному ринку більшості банків з 

іноземним капіталом трансформувалася - банки з іноземним капіталом 

переорієнтувались на роздрібний ринок (споживчі кредити та іпотека). Лише 

окремі банки повністю ліквідували свої активи у сегменті роздрібного 
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бізнесу і займаються виключно обслуговуванням діяльності міжнародних 

компаній в Україні.  

Тому, якщо ще кілька років тому дослідниками називалися загрози 

експансії іноземного капіталу в банківський сектор України, серед яких 

визначалися використання філіями іноземних банків дешевих ресурсів 

материнських структур, підвищення вразливості банківського сектору 

України до кризових явищ на міжнародних фінансових ринках, експансії 

«другосортних» міжнародних фінансових інституцій, посилення іноземного 

контролю за банківською системою України, загострення конкуренцію. 

Проте  в умовах відтоку іноземного капіталу з банківського сектору України 

внаслідок посилення кризових явищ в національній економіці дані загрози 

відходять на другий план.  

В той же час, на противагу зазначеним конкурентним перевагам банків 

з іноземним капіталом порівняно з вітчизняними фінансовими установами, 

вітчизняні банки мають свої власні конкуренті банки. Так, перевагою банків з 

національним капіталом є розуміння специфіки реального фінансового стану 

українських підприємств (штучна збитковість, значна частка тіньової 

економіки, неофіційна заробітна платня, ухилення від сплати податків, 

тощо).  Внаслідок чого вітчизняні банки демонструють активне нарощування 

кредитних вкладень при збільшенні кількості офіційно збиткових 

підприємств. Така практика є неприйнятною та недопустимою для банків з 

іноземним капіталом, що суттєво впливає на їх ринкові позиції.  

Враховуючи все вищевикладене, виникає необхідність оцінки 

ефективності реалізації інвестиційного потенціалу банками з іноземним 

капіталом в банківському секторі України та їх вплив на загальну 

ефективність банківської системи України. 
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Таблиця 2.14 

Основні характеристики діяльності банків з іноземним капіталом в 

Україні (у % до показників банківської системи загалом) 

Показник 
Рік 

2006 2013 

Регулятивний капітал 23.0% 35.2% 

Загальні активи 24.0% 45.1% 

Надані кредити 24.3% 45.7% 

Зобов’язання  24.7% 46.4% 

Кошти суб’єктів господарювання  24.1% 42.3% 

Кошти фізичних осіб 21.8 38.9 

Прибуток 19.7 43.5 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Враховуючи все вищевикладене, виникає необхідність оцінки 

ефективності реалізації інвестиційного потенціалу банками з іноземним 

капіталом в банківському секторі України та їх вплив на загальну 

ефективність банківської системи України. 

 Так, у попередньому пункті нами було оцінено ефективність реалізації 

ресурсного та інвестиційного потенціалами в банківському секторі України в 

розрізі фінансових установ за їх розміром. Проте групування банків 

виключно за обсягами активів з метою аналізу реалізації їх інвестиційного 

потенціалу певним чином спотворюють результати аналізу впливу 

концентрації банківського капіталу банку на реалізацію його інвестиційного 

потенціалу, так як, наприклад, 1а група банків включає три державні банки з 

середнім значенням мультиплікатором капіталу 5.2х (у порівнянні з середнім 

по групі значенням 7.3х), а 3я група банків включає 5 банків (з 23), у яких 

було введено тимчасову адміністрацію або розпочато процедуру ліквідації. 

Таким чином, доцільним буде більш детальний аналіз композиції банківської 
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системи за більш гомогенними групами на основі ознак походження та 

форми власності капіталу.  

 Так, серед запропонованих критеріїв групування банків слід виділити 

наступні критерії: 

 1) країна-походження капіталу банку (український; російський та інші 

країни СНД; європейські та американські банки); 

 2) форма власності банку (державні та приватні). 

 Таким чином, ми виділяємо наступні чотири груп банків: 

- Державні банки, 

- Приватні українські банки, 

- Приватні російські банки (та інші країни СНД), 

- Приватні європейські та американські банки. 

 Також, враховуючи той факт, що четверта група банків (122 банки 

станом на 01.01.2014 року) за активами займає всього лише 10% сукупних 

активів банківської системи України та кредитів, наданих юридичним 

особам, тому ми вважаємо за можливе обмежити вибірку нашого 

дослідження банками, що ввійшли до 1-3 груп за активами.  

 Таблиця 2.15 

Групування банків 1-3 групи за ознакою походження капіталу 

(на 01.01.2014 року) 

Показник 

Частка від 

сукупного 

власного капіталу 

БСУ, % 

Частка від 

сукупних активів 

БСУ, % 

Частка від сукупних 

кредитів не 

фінансовим 

корпораціям БСУ, % 

Державні банки 24% 18% 15% 

Приватні укр. банки 39% 48% 51% 

Банки Росії та СНД 10% 11% 13% 

Європейські та 

американські банки 

14% 13% 11% 

Усього по БСУ 100% 100% 100% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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 Дані, наведені у табл. 2.10 вказують на взаємозв’язок між походженням 

капіталу в банківській системі України та направленістю діяльності банків на 

кредитування реального сектору України. Так, найвища частка серед 

кредитів не фінансовим корпораціям в банківській системі України належить 

банкам з вітчизняним капіталом (51%), що суттєво перевищує їх частку у 

загальних активах банківської системи (48%) та сукупному власному капіталі 

банківської системи (39%). Це свідчить про те, частка кредитів реальному 

сектору економіки в структурі їх активів перевищує середнє значення по 

системі та засвідчує їх орієнтованість а кредитування не фінансових 

корпорацій [127].  

 В той же час, аналогічні значення для банків з європейським та 

американським капіталом є значно більш помірні – їх частка у сукупних 

кредитах, наданих не фінансовим корпораціям є значно нижчою – лише 11% 

у порівнянні з часткою у сукупних активах у 13%. Це свідчить про значно 

більш помірну політику європейських банків у кредитуванні реального 

сектору України.  

Таблиця 2.16 

Частка кредитів не фінансовим корпораціям у сукупних активах груп 

банків та кредитний мультиплікатор (банки 1-3 груп, на 01.01.2014 року) 

Показник 

Частка кредитів не 

фінансовим 

корпораціям у 

сукупних активах, % 

Мультиплікатор 

капіталу, х 

Відношення 

кредитів не 

фінансовим 

корпораціям до 

ВК, х 

Державні банки 43% 4.94 2.12 

Приватні укр. банки 55% 8.05 4.42 

Банки Росії та СНД 61% 7.58 4.61 

Європейські та 

американські банки 

43% 6.22 2.66 

Усього по БСУ 51% 6.64 3.40 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Як випливає з табл.. 2.16, вітчизняні банки генерують 8.05 грошових 

одиниць сукупних активів та 4.42 грошові одиниці кредитів не фінансовим 

корпораціям на 1.00 грошову одиницю власного капіталу (у порівнянні з 

6.64х та 3.40х грошові одиниці відповідно в середньому в банківській системі 

України). Аналогічна тенденція простежується і серед банків с російським та 

казахстанським капіталом – такі банки генерують 7.58 грошових одиниць 

сукупних активів та 4.61 грошові одиниці кредитів реальному сектору 

економіки на одну одиницю власного капіталу, тобто характеризуються 

найвищим значенням мультиплікатора капіталу. Натомість, європейські 

банки генерують лише 6.22 грошових одиниць сукупних активів та 2.66 

грошові одиниці кредитів не фінансовим корпораціям на 1.00 грошову 

одиницю власного капіталу. Тобто, з даної точки зору ефективність 

використання ресурсного та інвестиційного потенціалів у європейських 

банків є значно нижчою, у порівнянні з вітчизняними банками. Проте це є 

лише кількісна сторона реалізації іноземними банками їх інвестиційного 

потенціалу. 

Якщо розглянути якісну структуру активів банків відповідно до 

походження їх капіталу (рис. 1.23), європейські та американські банки 

характеризуються найнижчим показником ризику активів.  
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Рис. 2.23. Матриця групування категорій банків відповідно до їх участі 

у кредитуванні не фінансових корпорацій в Україні та коефіцієнта ризику 

активів станом на 01.01.2014 року (розмір кульки відображає частку категорії 

банків у сукупних корпоративних кредитах в БСУ)  

Джерело: розроблено автором на основі [178]. 

Це свідчить про найнижчу схильність до ризику серед державних та 

європейських банків. При цьому банки з приватним українським капіталом 

характеризуються найвищим ступенем ризику активів. На нашу думку це 

пояснюється саме їх провідною роллю у кредитуванні реального сектору 

економіки, що під впливом кризових явищ в національній та світовій 

економіках може спричиняти високу частку прострочених кредитів у 

загальній сумі кредитів [127].  

Таким чином, нами було доведено, що провідну роль у кредитуванні 

реального сектору економіки України відіграють саме банки з приватним 

українським капіталом. Це проявляється не лише через абсолютні обсяги 

корпоративного кредитування, а й через обсяги наданих корпоративних 
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кредитів на одиницю власного капіталу. При цьому хоча європейські банки 

відіграють значно нижчу роль у кредитуванні реального сектору економіки у 

кількісному вимірі, їх низька схильність до ризику випливає у кредитування 

та обслуговування, перш за все, «якісних» позичальників за міжнародними 

стандартами. Тобто, на нашу думку, банки з іноземним капіталом, та, перш за 

все, європейські банки позитивно впливають на реалізацію інвестиційного 

потенціалу банківським сектором України з точки зору якості управління 

активами ат пасивами банків а також впровадження міжнародних стандартів 

банківської діяльності в Україні. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Необхідними умовами ефективного функціонування банківської 

системи є забезпечення стабільності її ресурсної бази як основи здійснення 

активних операцій, стабільності та ліквідності при перерозподілі тимчасово 

вільних коштів між клієнтами банку та забезпечення своєчасного виконання 

платежів. У складі ресурсної бази окреслюють сукупність грошових коштів, 

що є в розпорядженні банку та використовуються ним для здійснення 

активних операцій. 

З початку свого функціонування банківська система України пройшла 

декілька етапів розвитку, протягом яких спостерігалися стрімке зростання та 

скорочення кількості фінансових установ в Україні, нарощення їх активів та 

ресурсної бази. Так, у порівнянні з 2005 роком на початок 2015 року активи 

банківської системи зросли більш ніж у 6 разів (рис. 2.6). В той же час, 

кількість банківських установ в країні скоротилася з 186 на кінець 2005 року 

до 163 на кінець 2014 року та 145 банків на кінець травня 2015 року.   

Аналогічні тенденції спостерігалися і щодо динаміки власного капіталу 

банків – його вартість зросла з 25.4 млрд. грн.. на кінець 2005 року до 147.7 

млрд. грн.. на кінець 2014 року. Враховуючи скорочення кількості 

банківських установ за даний проміжок часу – середня вартість активів та 

власного капіталу банків на кінець 2014 року у порівнянні з 2005 роком 

зросла у 7 разів та 6.6 разів відповідно. Це свідчить про фактичну 

концентрації фінансового капіталу в банківській системі України, так і в 

рамках окремих фінансових установ. При цьому зростання середньої вартості 

сукупних активів на одну фінансову установу, що випереджає зростання 

середньої вартості власного капіталу, свідчить про підвищення ефективності 

використання банками ресурсної бази.  

Якщо ж дослідити динаміку середньої вартості депозитів клієнтів 

банків та їх частку в сукупних пасивах банку – їх середня вартість за 
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аналогічний період зросла лише у 5.7 разів, що свідчить про суттєве 

зменшення їх частки у формуванні ресурсної бази комерційних банків в 

Україні – з 64% на кінець 2005 року до 52% на кінець 2014 року. Суттєве 

скорочення частки депозитів спостерігалося у 2008-2009 роках, що було 

пов’язане з суттєвим відтоком депозитів з банківської системи України, 

спричинене світовою фінансовою кризою.  

Аналогічні тенденції спостерігаються в банківській системі України і 

сьогодні. При цьому частка відтоку депозитів клієнтів заміщується 

кредитами рефінансування НБУ. Таким чином, еволюція та формування 

ресурсної бази в банківській системі України відбувалася під впливом 

циклічності економічного зростання в національній економіці, світових та 

національних фінансового-економічних потрясінь та приходом іноземного 

капіталу в банківську системи України.  

При цьому особливості формування ресурсної бази банківського 

сектору України визначали участь банківського сектору у кредитуванні 

національної економіки. Відповідно до даних офіційної статистика, частка 

зобов’язань (загалом поточних та довгострокових) у структурі капіталу 

вітчизняних підприємств поступово зростала на протязі вісім років - з 50% на 

кінець 2004 року до 62% на кінець 2012 року. Одним з основних елементів 

поточних зобов’язань вітчизняних підприємств також є короткострокові 

кредити банків, що використовуються для фінансування їх поточної 

операційної діяльності та поповнення обігових коштів. За даними 

Національного банку України, на кінець 2012 року обсяг короткострокових 

кредитів виданих не фінансовим корпораціям склав 296.5 млрд. грн., при 

цьому на кінець 2012 року частка короткострокових кредитів банків у 

сукупних активах вітчизняних підприємства становила лише 5.8%. Частка ж 

довгострокових банківських кредитів у структурі довгострокових 

зобов’язань підприємств суттєво зменшилася на кінець 2012 року до 34% у 

порівнянні з середнім показником за 2005-11 роки (43%), або 5.7% від 

загального обсягу капіталу вітчизняних підприємств. Таким чином, сукупний 
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вклад банківської системи у фінансуванні функціонування національної 

економіки на кінець 2012 року становив 11.5%, більш ніж вдвічі більше ніж 

на кінець 2004 року, проте на 22% менше ніж на кінець 2008 року, що 

пояснюється наслідками світової фінансової кризи. 

Іншим критерієм оцінки участі банківської системи у кредитування 

національної економіки є аналіз джерел фінансування капітальних інвестицій 

в національній економіці. За 2012 рік основним джерелом капітальних 

інвестицій в національну економіку стали власні ресурси підприємств та 

організацій (59% від загального обсягу капітальних інвестицій, або 156,1 

млрд. грн. Наступною за обсягом джерелом фінансування були кредити 

банків та інші позики, обсяг яких у 2012 році склав 42.5 млрд. грн., або 16.1% 

від загального обсягу капітальних інвестицій.  

Проте аби оцінити ефект концентрації фінансового капіталу в 

банківському секторі України нами було перевірено наступні гіпотези: 

- більш капіталізовані банки будуть відзначаються порівняно меншою 

часткою власного капіталу у сукупних пасивах банку; 

- більш капіталізовані банки будуть відзначаються порівняно більшою 

часткою міжбанківських кредитів та кредитів НБУ у структурі пасивів.  

На основі розрахунку частки власного капіталу банків у відношенні до 

сукупних пасивів банків у розрізі 1-4 груп банків у банківському секторі 

України станом на 01.01.2014 року, наше припущення в цілому 

підтверджується – серед банків 1ї групи середня частка власного капіталу в 

загальній структурі фінансування складає 14% у порівнянні з 15% в 

середньому по системі. Це свідчить про те, що великі банки мають значно 

більше можливості залучати фінансові ресурси на локальних та міжнародних 

фінансових ринках і власний капітал не є ключовою складовою ресурсної 

бази банків.  

Аналогічно до попередніх висновків, великі банки мали значно більше 

можливостей до залучення коштів інших банків та кредитів рефінансування 

НБУ, частка яких у структурі пасивів становила 17% у порівнянні з середнім 
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значенням по системі у 16%. Тобто, здатність великих банків в банківському 

секторі України до реалізації свого ресурсного потенціалу є значно більшою 

у порівнянні до малих банків.  

Таким чином, нами було доведено, що частка реальних та фінансових 

інвестицій в структурі активів великих банків суттєво перевищує аналогічні 

показники для середніх та малих банків, що доводить набагато більш 

ефективну реалізацію ресурсного та інвестиційного потенціалу банкам в 

умовах концентрації фінансового капіталу, як в межах окремих банків, так і в 

банківському секторі в цілому.  

Основні положення даного розділу опубліковано автором у роботах 

[75, 121, 122, 123, 125, 126]. 
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РОЗДІЛ 3. СТАН ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

3.1. Актуальні проблеми реалізації інвестиційного потенціалу 

банківської системи України 

 

Одним із найпотужніших та найважливіших важелів впливу на 

національну економіку являється банківська система, аналіз стану якої 

дозволяє не тільки визначити ступінь розвитку фінансового ринку та 

грошово-кредитної сфери взагалі, а й окреслити основні напрямки та 

можливості банківських операцій, спрямованих на найбільш повне 

використання внутрішнього ринкового потенціалу та подолання кризових 

явищ. Диспропорції, що склалися у процесі руху грошових потоків, не тільки 

призвели до складнощів у функціонуванні самої банківської системи 

України, але й безпосередньо стосуються розвитку всієї національної 

економіки, причому як поточного її розвитку, так і стратегічного. 

Банківська система України шляхом надання кредитів виступає 

організатором руху капіталів, забезпечує їх залучення, акумуляцію та 

перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу. 

Як нами було доведено у попередніх розділах даного дисертаційного 

дослідження, банківська система України відіграє значну роль у фінансуванні 

як поточної діяльності національної економіки, так і формуванні 

довгострокових фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів. 

Так, на кінець 2012 року частка короткострокових та довгострокових 

кредитів банків у сукупних активах вітчизняних підприємства становила 

5.8% та 5.7% відповідно. Таким чином, сукупний вклад банківської системи у 

фінансуванні функціонування національної економіки на кінець 2012 року 

становив 11.5%, більш ніж вдвічі більше ніж на кінець 2004 року, проте на 
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22% менше ніж на кінець 2008 року, що пояснюється наслідками світової 

фінансової кризи. З точки зору фінансування капітальних інвестицій в 

Україні, кредити банків та інші позики, обсяг яких у 2012 році склав 42.5 

млрд. грн., становили 16.1% від загального обсягу капітальних інвестицій в 

національну економіку.  

З точки ж зору банківської системи України, кредити юридичним 

особам (до вирахування резервів під знецінення кредитів та заборгованості 

клієнтів) станом на початок 2014 року становили 732,6 млрд. грн.., або 50% 

від загального обсягу активів банківської системи України на відповідну 

дату. Кредити фізичним особам на ту саму дату становили 189,9 млрд. грн.. 

(до вирахування резервів), або 12% загального обсягу активів. Таким чином, 

загальний обсяг кредитів, наданих фізичним та юридичним особам на 

початок 2014 року становив 921,6 млрд. грн.., або 63% від загального обсягу 

активів банківської системи і таким чином становить основний напрямок 

розміщення ресурсів банківської системи України. Серед інших основних 

напрямів інвестування банківських ресурсів на початок 2014 року були цінні 

перепри у портфелі банків (12% від загальних активів) та грошові кошти та їх 

еквіваленти (11%; рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Динаміка агрегованої структури активів банків України (%) 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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З усього обсягу наданих кредитів найбільшу питому вагу займають 

кредити, надані резидентам - 910.8 млрд. грн.. (99% від загального обсягу на 

01.01.2014 року). З даного обсягу кредитів, наданих резидентам, превалюють 

кредити, надані не фінансовим корпораціям (76% від загального обсягу), що, 

фактично і відображає загальний обсяг кредитів, наданих реальному сектору 

національної економіки. Таким чином, кредитування реального сектору 

національної економіки є провідним напрямом інвестування банківських 

ресурсів в Україні та займає 47% від загальних активів банківської системи 

на початок 2014 року.  

 

 

Рис. 3.2. Динаміка обсягів кредитів, наданих банківською системою 

України резидентам у 2005-2014 роках(млрд.. грн..) 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

Проте з усього обсягу кредитів, наданих не фінансовим корпораціям – 

резидентам на початок 2014 року превалювали короткострокові кредити – зі 

строками погашення до 1 року (359 млрд. грн.., 52% від загального обсягу 

кредитів, наданих не фінансовим корпораціям-резидентам). Враховуючи той 

факт, що терміни реалізації інвестиційних проектів у промисловому секторі 

національної економіки зазвичай перевищують 3 роки, а термін їх окупності 

може перевищувати 10 років, то банківські кредити з строком погашення до 1 

року не можуть розглядатися як інвестиційні кредити. Таким чином, для 
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нашого дослідження актуальними є кредити зі строками погашення від 1 до 5 

та більше років (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Динаміка обсягів кредитів, наданих банківською системою 

України не фінансовим корпораціям у 2005-2014 роках за строками 

погашення (млрд.. грн..) 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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року становили 248 млрд. грн., або 36% від загального обсягу. Кредити, зі 
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 Відношення кредитів та депозитів в банківській системі визначається 

безпосередньо через показник співвідношення виданих кредитів до 

залучених депозитів. Так, на кінець 2013 року даний показник в банківській 

системі Україні становив 136%, достатньо високий у порівнянні з 90-120%, 

характерних для банківських систем розвинутих країн світу. Даний показник 

показує, наскільки видані кредити забезпечені всіма залученими депозитами, 

тобто чи є активи та пасиви банків збалансованими. Недоліком цього 

показника є те, що він не враховує ні строків погашення позичок, ні якості 

кредитного портфеля, що визначається на основі підрахунку середнього 

строку погашення позичок, умов їх погашення (поступово чи єдиним 

внеском), кредитоспроможності позичальників.  

 

 

Рис. 3.4. Динаміка співвідношення виданих кредитів та депозитів, 

залучених банківською системою України у 2005-2014 роках за строками 

погашення (%)  

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

З метою подолання вказаних недоліків показника співвідношення 

виданих кредитів та залучених депозитів, нами було розраховано показники 
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(включаючи депозити на вимогу), та співвідношення кредитів та депозитів, 

виданих та залучених банківською системою України, зі строками погашення 

понад один рік. 

Так, динаміка співвідношення кредитів та депозитів зі строком 

погашення до 1 року вказує на збалансованість між даними статтями активів 

та пасивів банківської системи, за якого дане співвідношення коливається 

навколо позначки у 100% (108% на кінець 2013 року; рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Динаміка співвідношення виданих кредитів та депозитів, 

залучених банківською системою України зі строком погашення до 1 року у 

2005-2014 роках за строками погашення (%) 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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погашення понад один рік демонструє протилежну динаміку – його середнє 

значення у 2005-13 роках становило 293% та 176% на кінець 2013 року, що 
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депозитів у більш ніж 6 разів. У абсолютних величинах - на кінець 2013 року 
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249.4 млрд. грн.. (37% від загального обсягу депозитів резидентів), а на 

депозити зі строком понад 2 роки – лише 26.2 млрд. грн. (4% від загального 

обсягу депозитів резидентів). В той же час обсяг вижатих кредитів зі строком 

погашення від 1 до 5 років на ту саму дату становив 310.7 млрд. грн.. (34% 

від загального обсягу кредитів, виданих резидентам), а кредити зі строком 

погашення понад 5 років – 174.0 млрд. грн. ( 19% від загального обсягу 

кредитів, виданих резидентам). Це свідчить про те, що довгострокові 

кредити, видані банківською системою України забезпечені іншим джерелом 

пасивів, аніж депозити. 

 

Рис. 3.6. Динаміка співвідношення виданих кредитів та депозитів, 

залучених банківською системою України зі строком погашення понад 1 рік 

у 2005-2014 роках за строками погашення (%) 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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функціями лишаються захисна та регулююча. А основним джерелом 

нарощення активів банків є залучення коштів клієнтів – фізичних та 

юридичних осіб [75]. 

 

Рис. 3.7. Агрегована структура пасивів банків України станом на 

01.01.2013 року (млн. грн.)  

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Проте, як нами вже було доведено, довгострокових коштів юридичних 

та фізичних осіб недостатньо для забезпечення довгострокового 

кредитування національної економіки. В той же час інші статті пасивів 

банків, такі як власний капітал та субординований борг, є тими джерелами 

фінансування банків, що за своєю стабільність та строковістю, відповідають 

вимогам забезпечення довгострокових кредитів банків.  

На сьогоднішній день сформувалося кілька підходів до встановлення та 

аналізу взаємозв’язку між капіталом банку та кредитуванням реального 

сектору економіки. Так, Б. Бернанке та К. Ловн у своєму дослідженні 

«Кредитна криза» [136], опублікованому у 1991 році, для встановлення 

зв’язку між банківським капіталом та кредитуванням використовують 

наступне рівняння регресії: 

Власний 

капітал 

15%

Кошти банків

19%

Кошти 

юридичних 

осіб

20%

Кошти 

фізичних осіб

33%

Боргові цінні 

папери, 

емітовані 

банком

1%

Субординован

ий борг

3%

Інші 

зобов’язання

9%



124 

 

 
 

 ∆𝐿 𝐿  = 𝛼 + 𝛽(𝐾 𝐴 )                                      (1) 

де L – обсяг кредитів, виданих комерційним та промисловим 

підприємствам, 

К – сукупний власний капітал у банківській системі, 

А – сукупні активи банківської системи. 

 

Таким чином запропонована регресія має на меті встановити 

взаємозв’язок між темпами росту кредитування реального сектору 

національної економіки та часткою власного капіталу у структурі пасивів 

банківської системи. 

Для банківської системи України дане рівняння регресії, обчислене на 

основі квартальних даних з 2006 року по другий квартал 2014 року має 

наступну форму: 

 ∆𝐿 𝐿  2006−14 = 0.479 − 3.108(𝐾 𝐴 )                                (2) 

 

Обрахована регресія має коефіцієнт детермінації R
2
 = 0.63 (коефіцієнт 

детермінації є значущим відповідно до значення критерію Фішера, 

досліджувані параметри є значущими відповідно до статистики Стьюдента, 

Додаток Д), що свідчить про наявність взаємозв’язку середньої сили, тобто 

близько 63% коливань у темпі приросту кредитування не фінансових 

корпорацій в Україні поясняється значенням відношення власного капіталу 

до сукупних пасивів банківської системи. Хоча існування істотного 

взаємозв’язку між даними показниками доведене, значення коефіцієнту 

детермінації є недостатньо високим, тому доцільним буде пошук більш 

точної специфікації моделі. 

Так, іншим варіантом дослідження казуального зв’язку між рівнем 

капіталізації банківських установ та рівнем кредитування національної 

економіки є підхід, розроблений Д. Хенкок та Дж. Вілкоксом у спільному 

дослідженні «Банківський капітал та кредитна криза: роль зважених на ризик 

та не зважених на ризик нормативів капіталу», опублікованому у 1994 році 
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[143]. Для аналізу взаємозв’язку темпів кредитування реального сектору 

економіки з рівнем достатності капіталу у банківській системі авторами було 

запропоновано показники дефіциту та надлишку капіталу банку. Дефіцит або 

надлишок капіталу банку визначається як величина, на яку фактичний обсяг 

капіталу перевищує або є нижчим ніж мінімальне його нормативне значення, 

розраховане на основі нормативу адекватності капіталу: 

𝐾𝑇 − 𝐾 = 𝑘𝑇 ∗ 𝐴𝑡−1 − 𝐾                                             (3) 

де K
T
 – мінімальне нормативне значення капіталу банку, 

К – фактичне значення капіталу банку, 

k
T 

– норматив достатності капіталу, 

А – сукупні активи банку. 

 

 Хоча оригінальне дослідження має на меті визначити вплив дефіциту 

або надлишку капіталу на структуру активів банку, ми застосуємо 

запропоновану методику для визначення динаміки кредитування реального 

сектору національної економіки. Таким чином, специфікація наступної 

регресії матиме наступний вигляд: 

 ∆𝐿 𝐿  = 𝛼 + 𝛽(∆(𝐾 − 𝐾𝑇) (𝐾 − 𝐾𝑇) )                              (4) 

де L – обсяг кредитів, виданих комерційним та промисловим 

підприємствам, 

К – фактичне значення капіталу банку, 

K
T
 – мінімальне нормативне значення капіталу банку. 

 

Так, для застосування даного рівняння регресії для банківської системи 

України як нормативне значення капіталу було обрано показник 

регулятивного капіталу.  Регулятивний капітал є одним із 

найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого 

є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на 

себе у процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової 
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стійкості та стабільності банківської діяльності. Регулятивний капітал банку 

складається із основного та додаткового капіталу [176]. 

  Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, 

які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до 

курсу акцій та додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний 

фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при 

проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і 

нематеріальних активів.  

Додатковий капітал, за умови затвердження Національним банком 

України, може включати: 1) нерозкриті резерви; 2) резерви переоцінки; 3) 

гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які повинні відповідати таким 

критеріям: вони є незабезпеченими банком, субординованими та повністю 

сплаченими; вони не можуть бути погашені за ініціативою власника; вони 

можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред’явлення банку 

вимоги про припинення торгових операцій; вони дозволяють відстрочення 

обслуговування зобов’язань щодо сплати відсотків, якщо рівень 

прибутковості не дозволяє здійснити такі виплати; 4) субординований борг 

(звичайні незабезпечені банком боргові капітальні інструменти, які за 

умовами договору не можуть бути вилучені з банку раніше 5 років, а у 

випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення 

претензій всіх інших кредиторів) [176].  

  Відповідно до чинного законодавства мінімальний 

розмір регулятивний капітал (Н1) має становити 120 млн. грн., при чому його 

розмір не може бути меншим, ніж його статутний капітал. 

   В свою чергу як критерій достатності капіталу по відношенні до 

активів, зважених на ризик, було обрано норматив адекватності капіталу 

(Н2), мінімальне значення якого визначено НБУ на рівні 10%. Так, для 

банківської системи України основою для розрахунку мінімального рівня 

регулятивного капіталу застосовано динаміку активів, зважених на ризик, до 

яких застосовано коефіцієнт 0.1. Так як в період з 2005 року до 2го кварталу 
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2014 року банківська система України постійно знаходилася у стані 

надлишку капіталу (рис. 3.8), нами буде проаналізовано залежність динаміки 

кредитування національної економіки від динаміки надлишку регулятивного 

капіталу в банківській системі України. 

 

Рис. 3.8. Динаміка співвідношення виданих кредитів та депозитів, 

залучених банківською системою України зі строком погашення понад 1 рік 

у 2005-2014 роках за строками погашення (%) 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Результат розрахунку даної регресії для банківської системи України 

на основі квартальних даних за період з 2006 року по другий квартал 2014 

року наступний: 

 ∆𝐿 𝐿  = 0.016 + 0.746(∆ 𝐾 − 𝐾𝑇)  𝐾 − 𝐾𝑇                          (5) 

 

Обрахована регресія має коефіцієнт детермінації R2 = 0.90 (коефіцієнт 

детермінації є значущим відповідно до значення критерію Фішера, 

досліджувані параметри є значущими відповідно до статистики Стьюдента, 

Додаток Е), що свідчить про наявність тісного взаємозв’язку між 

аналізованими показниками, тобто близько 90% коливань у темпі приросту 
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кредитування не фінансових корпорацій в Україні поясняється динамікою 

надлишку регулятивного капіталу в банківській системі України. Тобто саме 

регулятивний капітал та його основні складові (статутний капітал, 

нерозподілений прибуток та субординований борг) є саме тими джерелами 

фінансування в банківській системі України, що забезпечують кредитування 

не фінансових корпорацій в обсягах (понад залучені кошти клієнтів). 

 

Рис. 3.9. Динаміка співвідношення виданих кредитів не фінансовим 

корпораціям та надлишку регулятивного капіталу у 2005-2014 роках за 

строками погашення (%) 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Проте як нами було раніше зазначено, даний підхід ігнорує структуру 

кредитів не фінансовим корпораціям у розрізі строків погашення. Як було 

проілюстровано вище, значення показника відношення кредитів до депозитів 

зі строкам погашення до 1 року коливається близько 100%, що припускає той 

факт, що саме кошти клієнтів (не фінансових корпорацій) зі строком 

погашення до 1 року є джерелом фінансування кредитів зі строком 

погашення до 1 року. З метою перевірки даного припущення нами було 

проведено аналіз регресії обсягів кредитів та депозитів з відповідними 
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строками погашення за період з 2005 року по 2й квартал 2014 року, в 

результаті чого було отримано наступне рівняння регресії: 

𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠≤1 =  −28.55 + 2.29 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑠≤1                                  (6) 

де Loans – обсяг кредитів, наданих не фінансовим корпораціям зі стром 

погашення до 1 року; 

Deposits – обсяг депозитів не фінансових корпорацій зі стром 

погашення до 1 року. 

 

Обрахована регресія має коефіцієнт детермінації R
2
 = 0.98 (коефіцієнт 

детермінації є значущим відповідно до значення критерію Фішера, 

досліджувана незалежна змінна є значущою відповідно до статистики 

Стьюдента, проте константа є незначущою відповідно до статистики 

Стьюдента при рівня значущості 0.05, Додаток Ж), що свідчить про наявність 

тісного взаємозв’язку між аналізованими показниками, тобто близько 98% 

коливань у обсягах кредитування не фінансових корпорацій строком до 1 

року в Україні поясняється динамікою обсягів депозитів, залучених від не 

фінансових корпорацій з відповідним терміном погашення, що є 

підтвердженням зазначеного нами припущення. 

В свою чергу, якщо ми побудуємо аналогічну регресію для кредитів, 

наданих не фінансовим корпораціям зі строком погашення понад 1 рік, що 

залежить від обсягів депозитів не фінансових корпорацій з відповідними 

строками погашення, результат регресії свідчитиме про значно менший 

ступінь взаємозв’язку: 

𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠≥1 =  24.03 + 9.70 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑠≥1                                 (7) 

де Loans – обсяг кредитів, наданих не фінансовим корпораціям зі стром 

погашення понад 1 рік; 

Deposits – обсяг депозитів не фінансових корпорацій зі стром 

погашення понад 1 рік. 
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Обрахована регресія має коефіцієнт детермінації R
2
 = 0.63 (коефіцієнт 

детермінації є значущим відповідно до значення критерію Фішера, 

досліджувана незалежна змінна є значущою відповідно до статистики 

Стьюдента, проте константа є незначущою відповідно до статистики 

Стьюдента при рівня значущості 0.05, Додаток З), що підтверджує 

припущення про значно менший рівень зв’язку між обсягами залучених 

депозитів та виданих кредитів зі строком погашення понад 1 рік. Тому 

наступним кроком буде перевірка гіпотези про щільний взаємозв’язок між 

обсягами середньо - та довгострокового кредитування національної 

економіки та динамікою значень власного капіталу в банківській системі 

України. Побудоване нами рівняння регресії має наступний вигляд: 

𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠≥1 =  22.72 + 1.73 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙                                (8) 

де Loans – обсяг кредитів, наданих не фінансовим корпораціям зі стром 

погашення понад 1 рік; 

Capital – обсяг власного капіталу в банківській системі України. 

 

Запропоноване рівняння регресії має коефіцієнт детермінації R
2
 = 0.96 

(коефіцієнт детермінації є значущим відповідно до значення критерію 

Фішера, досліджувана незалежна змінна є значущою відповідно до 

статистики Стьюдента, проте константа є незначущою відповідно до 

статистики Стьюдента при рівня значущості 0.05, Додаток И), що свідчить 

про наявність тісного взаємозв’язку між аналізованими показниками, тобто 

близько 96% коливань у обсягах кредитування не фінансових корпорацій 

строком понад 1 рік в Україні поясняється динамікою обсягів регулятивного 

капіталу, основні елементи якого (статутний капітал, нерозподілений 

прибуток, субординований борг) за своїми якостями відповідають вимогам 

фінансування інвестиційних кредитів [75]. 

Таким чином, регулятивний капітал банківських установ відіграє 

важливу роль не лише у діяльності самого банку, а й сприяє досягненню 

цілей реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки. 
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Підтримуючи на відповідному рівні розмір регулятивного капіталу, 

банківські установи мають змогу контролювати та запобігати ризикам, які 

виникають у процесі проведення активних і пасивних операцій.  
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3.2. Ефективність концентрації банківського капіталу в Україні 
 

 

З метою оцінки ефективності реалізації інвестиційного потенціалу 

банківського капіталу в Україні може бути застосовано декілька підходів, 

серед яких: 

- Оцінка ефективності реалізації інвестиційного потенціалу 

банківської системи з точки зору задоволення потреб національної 

економіки в кредитних та інвестиційних ресурсах; 

- Оцінка ефективності реалізації інвестиційного потенціалу 

банківської системи з точки зору максимально можливого обсягу 

кредитних та інвестиційних ресурсів, що може бути створено 

банківськими установами. 

Базуючись на висновках, зроблених у Розділах 1 та 2 даного 

дослідження, ми можемо дійти висновку що потреби національної економіки 

України в інвестиційних ресурсах на даний момент значно перевищують 

загальний обсяг активів банківської системи. Тобто, на сьогодні банківська 

система України може лише частково задовольняти потреби національної 

економіки в кредитах та інвестиціях.  

Таким чином, більш раціональним підходом буде оцінити наскільки 

повно використовується потенціал банківської системи України за даного 

обсягу загальних пасивів. Одним з підходів до оцінки ефективності 

використання ресурсної бази банківської системи України та капіталу банків 

як однієї з важливих її складових є аналіз показника мультиплікатора 

капіталу.  

Мультиплікатор капіталу — це показник максимальної здатності банку 

залучати депозити і видавати кредити чи розширювати ланку «депозит — 

позичка» в розрахунку на одну грошову одиницю свого капіталу, тобто 

мультиплікатор — це важіль управління банком структурою власного і 

залученого капіталу, за допомогою якого він повинен забезпечити потрібну 
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структуру капіталу (співвідношення власного і залученого капіталу), тобто 

бажану збалансованість між капітальною базою (власним капіталом) і її 

можливостями залучення додаткових фінансових ресурсів [78]. Іншими 

словами, це здатність капіталу банку залучати в оборот додаткові гроші, не 

порушуючи стійкої і дохідної роботи банку. Мультиплікатор капіталу (Мк) 

визначається відношенням сукупних активів до балансового капіталу банку: 

Мк = А / К; 

де Мк – мультиплікатор капіталу, 

  А – сукупні активи банків, 

  К – власний капітал банку. 

 

Значення мультиплікатора капіталу в банківській системі станом на 

01.01.2014 року становив 6.64х, тобто кожна одиниця власного капіталу 

банківської систему України генерує 6.64х грошових одиниць активів 

банківської системи, з яких 1.00х грошових одиниць забезпечується власним 

капіталом, а 5.64х – залученими та запозиченими коштами. Виходячи з 

нормативну адекватності капіталу Н2 приблизне максимальне теоретичне 

значення мультиплікатора капіталу в банківській системі України може 

становити 10.00х (як обернене значення нормативу Н2 ≥ 10%). Середнє 

історичне значення мультиплікатора капіталу в банківській системі України з 

2005 року становить 7.52х, динаміка ж значення мультиплікатора можна 

умовно розділити на 2 періоди – до 4го кварталу 2008 року (початок світової 

фінансової кризи) та після. Так, до четвертого кварталу 2008 року середнє 

значення мультиплікатора становило 8.45х, що відображало, з одного боку, 

вищу інтенсивність мультиплікації активів в банківській системі,а з іншого 

боку – більш агресивну та ризикову політику банків з управляння активами і 

пасивами (так як лише 12% активів були забезпечені власним капіталом 

банків). З четверного кварталу 2008 року значення мультиплікатора 

демонструвало тенденцію до зниження, з найнижчим значенням у 6.57х 

зафіксованим у першому кварталі 2013 року. 
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Рис. 3.10. Динаміка співвідношення сукупних активів банківської 

системи України до власного капіталу банків у 2005-2014 роках (%) 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

При цьому значення мультиплікатора капіталу не є однаковим для 

різних груп банків, згрупованих за розмірами активів. Так, станом на кінець 

2013 року найвище значення мультиплікатора капіталу було зафіксовано у 

третій групі банків (за розміром активів) – 7.96х у порівнянні з 6.64х в 

середньому по системі. 

Таблиця 3.1 

Розрахунок мультиплікатора капіталу за групами банків  

(на 01.01.2014 року) 

Показник 
Активи, 

млрд.. грн.. 
HHI (А) 

Власний 

капітал, 

млн.. грн.. 

HHI (ВК) 
Мул-тор 

капіталу 

Група 1 821.6 4,136 112.5 3,412 7.30 

Група 2 221.9 302 42.3 482 5.25 

Група 3 103.3 65 13.0 45 7.96 

Група 4 130.7 105 24.8 166 5.26 

Усього по БСУ 1,277.5 4,608 192.6 4,105 6.64 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Це може вказувати на найвищу інтенсивність нарощення активів 

банками на одиницю власного капіталу. Проте реально дана мультиплікація 

активів банків 3ї групи відображається у значних інвестиціях банківських 

ресурсів у торгові цінні папери (18% від вартості торгових цінних паперів в 

банківській системі України на кінець 2013 року) та розміщення коштів в 

інших банках (14% від загальної вартості таких коштів паперів в банківській 

системі України на кінець 2013 року), що значно перевищує частку активів 

(8%) та власного капіталу банків 3ї групи банків (7%) у загальних активах 

банківської системи України [126]. 

В той же час з точку зору реалізації інвестиційного потенціалу 

банківської системи відношення сукупних активів до власного капіталу не є 

цілком репрезентативним, так як не враховує структуру активів банків, і, 

зокрема, частку кредитів не фінансовим корпораціям у скупних активах. Так, 

доцільним буде розглянути частку кредитів реальному сектору економіки та, 

відповідно, мультиплікатор капіталу банку, зважений на частку кредитів у 

активах банків. 

Таблиця 3.2 

Розрахунок мультиплікатора капіталу за групами банків, зваженого на 

обсяги кредитування не фінансових корпорацій  

(на 01.01.2014 року) 

Показник 

Частка кредитів 

не фінансовим 

корпораціям в 

активах, % 

Частка від сукупних 

кредитів не 

фінансовим 

корпораціям, % 

Зважений 

мультиплікатор 

капіталу 

Група 1 50% 63% 3.65 

Група 2 57% 19% 2.99 

Група 3 48% 8% 3.82 

Група 4 49% 10% 2.58 

Усього по БСУ 51% 100% 3.40 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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Так, значення мультиплікатора капіталу, зваженого на обсяги 

кредитування не фінансових корпорацій, знов ж таки вказує на найвищий 

рівень інтенсивності утилізації власного капіталу банками 3ї групи банків за 

активами. Проте групування банків виключно за обсягами активів з метою 

аналізу реалізації їх інвестиційного потенціалу певним чином спотворюють 

результати аналізу впливу концентрації банківського капіталу банку на 

реалізацію його інвестиційного потенціалу, так як, наприклад, 1а група 

банків включає три державні банки з середнім значенням мультиплікатором 

капіталу 5.2х (у порівнянні з середнім по групі значенням 7.3х), а 3я група 

банків включає 5 банків (з 23), у яких було введено тимчасову адміністрацію 

або розпочато процедуру ліквідації. Таким чином, доцільним буде більш 

детальний аналіз композиції банківської системи за більш гомогенними 

групами на основі ознак походження та форми власності капіталу.  

Так, серед запропонованих критеріїв групування банків слід виділити 

наступні критерії: 

 1) країна-походження капіталу банку (український; російський та інші 

країни СНД; європейські та американські банки); 

 2) форма власності банку (державні та приватні). 

 Таким чином, ми виділяємо наступні чотири груп банків: 

- Державні банки, 

- Вітчизняні комерційні банки, 

- комерційних банків з іноземним капіталом (Росія та інші країни 

СНД), 

- комерційних банків з іноземним капіталом (Європейські та 

американські банки). 

Також, враховуючи той факт, що четверта група банків (122 банки 

станом на 01.01.2014 року) за активами займає всього лише 10% сукупних 

активів банківської системи України та кредитів, наданих юридичним 
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особам, тому ми вважаємо за можливе обмежити вибірку нашого 

дослідження банками, що ввійшли до 1-3 груп за активами.  

 Таблиця 3.3 

Групування банків 1-3 групи за ознакою походження капіталу 

(на 01.01.2014 року) 

Показник 

Частка від 

сукупного 

власного капіталу 

БСУ, % 

Частка від 

сукупних активів 

БСУ, % 

Частка від сукупних 

кредитів не 

фінансовим 

корпораціям БСУ, % 

Державні банки 24% 18% 15% 

Вітчизняні 

комерційні банки 

39% 48% 51% 

Банки Росії та СНД 10% 11% 13% 

Європейські та 

американські банки 

14% 13% 11% 

Усього по БСУ 100% 100% 100% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Дані, наведені у табл. 3.3 вказують на взаємозв’язок між походженням 

капіталу в банківській системі України та направленістю діяльності банків на 

кредитування реального сектору України. Так, найвища частка серед 

кредитів не фінансовим корпораціям в банківській системі України належить 

банкам з вітчизняним капіталом (51%), що суттєво перевищує їх частку у 

загальних активах банківської системи (48%) та сукупному власному капіталі 

банківської системи (39%). Це свідчить про те, частка кредитів реальному 

сектору економіки в структурі їх активів перевищує середнє значення по 

системі та засвідчує їх орієнтованість а кредитування не фінансових 

корпорацій.  

Як випливає з табл.. 3.4, такі банки генерують 8.05 грошових одиниць 

сукупних активів та 4.42 грошові одиниці кредитів не фінансовим 

корпораціям на 1.00 грошову одиницю власного капіталу (у порівнянні з 
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6.64х та 3.40х грошові одиниці відповідно в середньому в банківській системі 

України). Аналогічна тенденція простежується і серед банків с російським та 

казахстанським капіталом – такі банки генерують 7.58 грошових одиниць 

сукупних активів та 4.61 грошові одиниці кредитів реальному сектору 

економіки на одну одиницю власного капіталу, тобто характеризуються 

найвищим значенням мультиплікатора капіталу. 

Таблиця 3.4 

Частка кредитів не фінансовим корпораціям у сукупних активах груп 

банків та кредитний мультиплікатор 

(банки 1-3 груп, на 01.01.2014 року) 

Показник 

Частка кредитів не 

фінансовим 

корпораціям у 

сукупних активах, % 

Мультиплікатор 

капіталу, х 

Відношення 

кредитів не 

фінансовим 

корпораціям до 

ВК, х 

Державні банки 43% 4.94 2.12 

Вітчизняні 

комерційні банки 

55% 8.05 4.42 

Банки Росії та СНД 61% 7.58 4.61 

Європейські та 

американські банки 

43% 6.22 2.66 

Усього по БСУ 51% 6.64 3.40 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

В той же час, як вже було нами зазначено, неможливо розглядати 

ефекти мультиплікації капіталу банків та розширення обсягів кредитування 

економіки відособлено від аналізу рівня ризику таких операцій. Так, поряд з 

визначенням мультиплікатора капіталу як міри здатності банку залучати 

депозити і видавати кредити, він також є важливим показником, який 

відображає фінансовий важіль або політику в галузі фінансування: вибір 

джерел формування банківських ресурсів (боргові зобов'язання чи 

акціонерний капітал). Отже, мультиплікатор капіталу є прямим показником 
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фінансового важеля банку та ступеня його фінансового ризику. Він показує, 

яку кількість гривні активів повинна забезпечувати кожна гривня власного 

капіталу (тобто коштів власників банку) і відповідно яка частка банківських 

ресурсів може бути сформована у формі боргових зобов'язань. Оскільки 

власний капітал повинен покривати збитки за активами банку, то чим вищий 

рівень мультиплікатора, тим вищий ступінь ризику банкрутства банку. 

Водночас чим вищий мультиплікатор, тим вищий потенціал банку для більш 

високих виплат своїм власникам (акціонерам). 

Тобто, високе значення мультиплікатора капіталу може вказувати як на 

високу ефективність утилізації ресурсної бази банку та ефективного 

управління активами та пасивами, так і на надмірно агресивну кредитну 

політику банківських установ, що суттєво підвищує ймовірність банкрутства 

фінансової установи. Таке припущення частково підтверджується тим 

фактом, що серед 39 банків з українським капіталом 1-3 груп банків за 

розмірами активів, що становлять нашу вибірку, у 8 станом на Вересень 2014 

року було введено тимчасову адміністрацію НБУ або розпочато процедуру 

ліквідації (Брокбізнесбанк, Банк Форум, Південкомбанк, Терра Банк, Акта 

Банк, Реал Банк, Актив-Банк та Єврогазбанк). Тобто високе значення 

мультиплікації капіталу цих банків пояснюється невиправдано агресивною 

кредитною політикою та недостатньою капіталізацією фінансових установ. 

Таким чином, ми вважаємо за доцільне виключити дані банки з 

досліджуваної вибірки (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Розрахунок мультиплікатора капіталу за групами банків, зваженого на 

обсяги кредитування не фінансових корпорацій 

(банки 1-3 груп, за вирахуванням проблемних банків; на 01.01.2014 року) 

Показник 

Частка від 

сукупного власного 

капіталу БСУ, % 

Частка від сукупних 

активів БСУ, % 

Частка від сукупних 

кредитів не 

фінансовим 

корпораціям БСУ, % 

Державні банки 24% 18% 15% 

Вітчизняні 

комерційні банки 

29% 42% 44% 

Банки Росії та СНД 10% 11% 13% 

Європ. та ам. банки 14% 13% 11% 

Усього по банках 100% 100% 100% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Так, після виключення проблемних фінансових установ з групи банків 

з українським капіталом виявлений нами взаємозв’язок про найвищу 

ефективність реалізації інвестиційного потенціалу банками з українським 

капіталом. Так, група з 31 банків з українським приватним капіталом загалом 

генерує 9.76 грошових одиниць сукупних активів на одну грошову одиницю 

власного капіталу, з яких 5.22 грошові одиниці – кредити не фінансовим 

корпораціям (табл.. 3.6), загалом забезпечуючи 44% кредитів реальному 

сектору економіки в банківській системі України. 
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Таблиця 3.6 

Частка кредитів не фінансовим корпораціям у сукупних активах груп 

банків та кредитний мультиплікатор 

(банки 1-3 груп, за вирахуванням проблемних банків; на 01.01.2014 року) 

Показник 

Частка кредитів не 

фінансовим 

корпораціям у 

сукупних активах, % 

Мультиплікатор 

капіталу, х 

Відношення 

кредитів не 

фінансовим 

корпораціям до 

ВК, х 

Державні банки 43% 4.94 2.12 

Вітчизняні 

комерційні банки 

54% 9.76 5.22 

Банки Росії та СНД 61% 7.58 4.61 

Європейські та 

американські банки 

43% 6.22 2.66 

Усього по БСУ 51% 6.64 3.40 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

Відповідно, для наочності аналізу, досліджувані нами групи банків 

можна розмістити на матриці, що відображатиме частку корпоративних 

кредитів в сукупних активах кожної категорії банків, частку даної категорії 

банків у сукупному обсязі корпоративних кредитів в банківській системі 

України, а також середню ставку відсоткового доходу категорії банків, що 

слугуватиме як «проксі» до середньої ефективної ставки кредитування (рис. 

3.11). 
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Рис. 3.11. Матриця групування категорій банків відповідно до їх участі 

у кредитуванні не фінансових корпорацій в Україні станом на 01.01.2014 

року (розмір кульки відображає частку категорії банків у сукупних 

корпоративних кредитах в БСУ) 

Джерело: розроблено автором на основі [178]. 

 

Наведена нами матриця підтверджує ключову роль банків з 

українським капіталом у кредитуванні реального сектору в економіці 

України – частка кредитів не фінансовим корпораціям в структурі їх активів 

перевищує 50%, а загальний обсяг корпоративних кредитів становить 44% 

від загального обсягу корпоративних кредитів в банківській системі України. 

Інші категорії банків відіграють суттєво меншу роль у кредитуванні 

реального сектору економіки [127].  

Додатковим критерієм групування банків нами було запропоновано 

використовувати розмір активів банків, та додатково виокремити банки з 

розміром активів до 10 млрд. грн.., від 10 млрд. грн.. до 20 млрд. грн., від 20 
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млрд. грн.. до 30 млрд. грн., та понад 30 млрд. грн.. Це дозволило виділити 

наступні групи банків (рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12. Аналіз участі груп банків у кредитуванні економіки України 

Примітка: Група А – державні банки; група Б – комерційні банки з 

іноземним капіталом (Європа та США); група В – комерційні банки з 

іноземним капіталом (Росія та Казахстан); група Г – вітчизняні комерційні 

банки, індекс 1 – розмір активів банків у кластері до 10 млрд. грн..; індекс 2 – 

від 10 млрд. грн.. до 20 млрд. грн..; індекс 3 – від 20 млрд. грн.. до 30 млрд. 

грн..; індекс 4 – понад 30 млрд. грн.. 

Джерело: розроблено автором на основі [178]. 

За допомогою даного групування банків відповідно до критеріїв країни 

походження капіталу та розміру їх активів визначено, що найбільшу питому 

вагу у кредитуванні реального сектору економіки України мають вітчизняні 

комерційні банки з активами понад 30 млрд. грн.. Станом на 01.01.2014 р. 

портфель корпоративних кредитів банків, що входять до даного кластеру, 

складав 26% сукупних корпоративних кредитів банківського сектору 

України. Значення мультиплікатору капіталу даної групи банків становило 

10,3х – значно вище, ніж 6,6х в середньому для банківського сектору 

України. При цьому в структурі пасивів таких банків домінували депозити 
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фізичних осіб (45% від пасивів групи банків), що свідчить про високу 

залежність обсягів корпоративного кредитування таких банків від 

концентрації депозитів фізичних осіб. 

Також слід відзначити суттєву роль корпоративних кредитів в 

структурі активів банків з російським капіталом (63%), що також свідчить 

про їх орієнтованість саме на корпоративне кредитування. Проте середнє 

значення відсоткового доходу таких банків є суттєво вищим у порівнянні з 

іншими категоріями банків, що вказує на високу вартість кредитів таких 

банків, що свідчить радше про спекулятивних характер наданих 

корпоративних кредитів, аніж про їх інвестиційну спрямованість.  

Коментуючи вітчизняні державні банки та банки з європейським та 

американським капіталом, слід відзначити, що вони характеризуються більш 

помірною політикою щодо корпоративного кредитування, причому значення 

їх відсоткового доходу вказує на достатньо демократичні середні ставки 

кредитування. На нашу думку це є наслідком таких основних факторів, як: 

- низька вартість залучення ресурсів, що визначається здатністю 

державних банків залучати кошти під низький відсоток через їх 

суверенний статус, а для європейський банків – здатністю залучати 

дешева фінансування від материнської структури; 

- низькою схильністю до ризику державних банків, та європейських 

банків, материнські структури яких реалізують в Україні політику 

ризик-менеджменту, характерну для розвинутих великих 

банківських груп. 

 Для обґрунтування даних припущень нами було проаналізовано рівень 

ризику активів досліджуваних нами банків. Так, для визначення загального 

рівня ризику активів банків нами було проаналізовано співвідношення 

показника активів банків, зважених на ризик, що застосовується для 

розрахунку нормативу адекватності капіталу банків Н2 до сукупних активів 

банківських установ. Виходячи з того, що різним групам активів банків, 

відповідно до ступеню їх ризику, встановлюються відповідні коефіцієнти, 
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при чому для найменш ризикових активів застосовуються найменші значення 

коефіцієнтів, а для найбільш ризикових – найбільші (від 0: для готівки до 

100% для активів, заборгованість за якими прострочена на більш ніж 60 

днів), то, відповідно, ступінь наближеності активів, зважених на ризик до 

сукупних активів визначає загальний рівень ризику активів банків. Так, чим 

ближчим є значення активів, зважених на ризик до показників сукупних 

активів банків, тим вищим є загальний рівень ризику банку. Даний показник 

ми тут визначаємо як коефіцієнт ризику активів банку, що коливається від -1 

для абсолютно без ризикових активів до 0 для активів з найвищим ступенем 

ризику (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Матриця групування категорій банків відповідно до їх участі 

у кредитуванні не фінансових корпорацій в Україні та коефіцієнта ризику 

активів станом на 01.01.2014 року (розмір кульки відображає частку категорії 

банків у сукупних корпоративних кредитах в БСУ) 

Джерело: розроблено автором на основі [178]. 

 

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

Частка 

корпоративних 

кредитів, %

Коефіцієнт ризику

активів, %

Державні банки Приватні Укр. банки Європейські та американські банки Банки Росії та СНД



146 

 

 
 

Так, наведена матриця доводить наше припущення про найнижчу 

схильність до ризику серед державних та європейських банків. При цьому 

банки з приватним українським капіталом характеризуються найвищим 

ступенем ризику активів. На нашу думку це пояснюється саме їх провідною 

роллю у кредитуванні реального сектору економіки, що під впливом 

кризових явищ в національній та світовій економіках може спричиняти 

високу частку прострочених кредитів у загальній сумі кредитів.  

Таким чином, нами було доведено, що провідну роль у кредитуванні 

реального сектору економіки України відіграють саме банки з приватним 

українським капіталом. Це проявляється не лише через абсолютні обсяги 

корпоративного кредитування, а й через обсяги наданих корпоративних 

кредитів на одиницю власного капіталу. При найвищій концентрації активів з 

найвищим рівнем ризику в структурі сукупних активів, такі банки станом на 

01.01.2014 виконували вимоги НБУ щодо достатності та адекватності 

капіталу, що свідчить про найвищий рівень ефективності реалізації свого 

потенціалу такими банками щодо кредитування реального сектору 

економіки. 

При цьому серед 31-ого вітчизняного банку 1-3 групи за активами, що 

були нами віднесені до категорії українських приватних банків (за 

виключенням банків, щодо яких було розпочато процедуру ліквідації або 

введено тимчасову адміністрацію НБУ), вартість активів банків окремих 

банків різниться у більш ніж 70 разів – від сукупних активів у 3.0 млрд.. грн.. 

станом на 01.01.2014 року у КБ «Фінбанк» до 214.5 млрд. грн.. КБ 

«Приватбанк». Причому найбільші 10 банків серед досліджуваних 31го 

(Приватбанк, Дельта Банк, ПУМБ, Надра Банк, Фінанси та Кредит, ВіЕйБі 

Банк, Фінансова Ініціатива, Фідобанк, Південний та Імекс Банк) сукупно 

становлять 33% активів банківської системи України та 35% обсягів 

корпоративного кредитування в Україні. 

Серед причин, що пояснюють провідну роль вітчизняного банківського 

капіталу у кредитуванні реального сектору економіки України є 
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інтегрованість досліджуваних фінансових установ у фінансово-промислові 

групи. Так, серед десяти найбільших українських банків серед 31го банку, 

виділеного нами в досліджувану групу, вісім входять до фінансового-

промислових груп (формалізованих або неформалізованих), або акціонери 

таких банків залучені до управління іншими промисловими підприємствами 

(табл. 3.7.). 

Таблиця 3.7 

Топ-10 приватних вітчизняних банків за розмірами активів 

(за вирахуванням проблемних банків; на 01.01.2014 року) 

Банк 

Фінансово-

промислова група 

Частка кредитів 

не фінансовим 

корпораціям у 

сукупних 

активах, % 

Частка від 

сукупних активів 

БСУ, % 

ПРИВАТБАНК Приват 55% 17% 

ДЕЛЬТА БАНК - 37% 4% 

ПУМБ SCM 49% 3% 

"НАДРА" Group DF 46% 2% 

БАНК ФІНАНСИ ТА 

КРЕДИТ 
ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 66% 2% 

ВIEЙБI БАНК 
Група компаній 

О. Бахматюка 

52% 2% 

"ФІНАНСОВА 

ІНІЦІАТИВА" 
86% 1% 

ФІДОБАНК - 29% 1% 

"ПІВДЕННИЙ" 
Група компаній 

Ю. Родіна 
68% 1% 

IМЕКСБАНК 
Група компаній 

Л. Клімова 
81% 1% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Так, серед наведених десяти найбільших приватних українських банків, 

ті вісім банків, що належать до фінансово-промислових груп, 

характеризуються часткою кредитів не фінансовим корпораціям у сукупних 

активах більшою за 45%. Інші ж 2 банки (Дельта Банк та Фідобанк) не є 
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членами таких ФПГ, характеризуються значно нижчою часткою 

корпоративних кредитів у сукупних активах та є орієнтованим на споживче 

кредитування населення та інші види банківських послуг. Як нами було 

проілюстровано вище, приватні вітчизняні банки характеризуються 

найвищим ступенем ризику активів. Таким чином, саме інтегрованість банків 

до ФПГ або безпосередня залученість акціонерів банків до інших видів 

бізнесу пояснює активну політику банків щодо кредитування реального 

сектору економіки.  

Так як кредитування реального сектору економіки, а особливо 

довгострокове кредитування, вимагає достатньої кількості довгострокових 

фінансових ресурсів, серед яких найбільш стабільним джерелом є власний 

капітал банків, то частка власного капіталу у структурі пасивів банку 

визначає їх здатність до розширеного кредитування не фінансових 

корпорацій.  Іншою важливою умовою є здатність банків до залучення 

дешевих фінансових ресурсів, що дозволятиме зменшити вартість 

корпоративних кредитів, що зробить їх доступними для не фінансових 

підприємств в умовах обмеженості фінансових ресурсів. 

З метою перевірити наведені нами припущення щодо причин активного 

кредитування не фінансових корпорацій вітчизняними приватними банками 

нами було запропоновано дослідити рівняння регресії залежності частки 

корпоративних кредитів в структурі активів десяти найбільших приватних 

українських банків, що були нами виділені, від частик власного капіталу у 

структурі пасивів таких банків, оціненої нами середньої вартості залучення 

ресурсів банку (відсоткові витрати), а також від бінарного фактору 

належності або неналежності такого банку до фінансово-промислової групи. 

Так, запропоноване рівняння регресії має наступну специфікацію: 
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𝐶𝐿/𝐴 =  −0.292 + 1.30 𝐸/𝐴 + 6.17𝐼𝐸 + 0.27𝐹𝑃𝐺                     (9) 

 де CL/A – частка кредитів не фінансовим корпораціям у структурі 

сукупних активів банків; 

 E/A – частка власного капіталу банку у структурі сукупних пасивів; 

 FPG – бінарна змінна, що дорівнює 1 якщо банк належить до 

вітчизняної фінансово-промислової групи, або 0 – якщо не належить. 

 

 Наведене нами рівняння регресії характеризується високим значенням 

коефіцієнту детермінації (множинний коефіцієнт детермінації є значущим 

відповідно до значення критерію Фішера, константа та незалежна змінна Е/А 

є незначущими відповідно статистики Стьюдента за рівня значущості 0.05 

(проте є значущими за рівня довіри 0.15), інші досліджувані незалежні змінні 

значущими відповідно до статистики Стьюдента при рівні довіри 0.05, 

Додаток К) що свідчить про щільний взаємозв’язок між обсягами 

кредитування реального сектору економіки та належність банківських 

установ до вітчизняних фінансового-промислових груп та рівня концентрації 

банківського капіталу. Так, в результаті нами було доведено, що 

концентрація фінансового капіталу є ключовою умовою розширеного 

інвестиційного кредитування національної економіки. При цьому ключову 

роль відіграє не лише концентрація банківського капіталу в межах однієї 

фінансової установи, проте і інтеграція капіталу фінансового сектору та 

реального сектору економіки та його концентрації в рамках фінансово-

промислових груп.  
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3.3. Шляхи активізації інвестиційного кредитування національної 

економіки 

 

Серед причин обмеженої участі вітчизняних банків у реалізації 

інвестиційного кредитування національної економіки слід виділити два 

ключові виміри проблеми – обмеженість довгострокових фінансових 

ресурсів банків та значний рівень ризику, що пов'язаний з кредитуванням 

реального сектору економіки. 

Серед напрямів накопичення такого ресурсного потенціалу на умовах, 

що відповідають цілям інвестиційного кредитування (строковість, вартість), 

слід виділити наступні: 

- підвищення рівня капіталізації банківської системи України за 

рахунок додаткових внесків акціонерів до статутного капіталу банків;  

- консолідації банківських установ шляхом злиття та поглинання;  

- вдосконалення системи аналізу та контролю ризиків наданих 

кредитів, в тому числі аналізу та контролю кредитування банками пов’язаних 

осіб;  

- активізація присутності банків на міжнародних ринках капіталів; 

підвищення рівня довіри населення до банківської системи;  

- розвиток фондового ринку в Україні з метою мобілізації додаткових 

фінансових ресурсів банками;  

- страхування кредитних ризиків банку. 

Більш детально розглянути найбільш важливі з запропонований 

пріоритетів активізації інвестиційного кредитування банками економіки 

України. 

1. Підвищення рівня капіталізації банківської системи України. Як 

нами вже було вище доведено – власний капітал банківської системи є 

ключовим індикатором їх потенціалу до розширення операцій та нарощення 

активів, а отже і до ефективної реалізації інвестиційного потенціалу. Високий 

рівень капіталізації банків слугує запорукою стабільності банківської 
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системи, а отже і всього фінансового ринку та ринку капіталу. Збільшення 

рівня капіталізації банків України має бути ключовою компонентою у 

стратегії їхнього зростання.  

Відносно до банківської системи України – в період з 2008 по 2014 

роки спостерігається позитивна динаміка нарощення власного капіталу 

банків України (табл.. 3.8.).  

Таблиця 3.8 

Динаміка капіталу банків України у 2008-2012 роках 
 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Вересень 

2014 

Власний капітал, 

млрд.. грн.. 
119.3 115.2 137.7 155.5 169.3 192.6 171.2 

Темп росту, % 71% -3% 20% 13% 9% 14% -11% 

Статутний 

капітал, млрд.. 

грн.. 

82.5 119.2 145.9 171.9 175.2 185.2 181.2 

Темп росту, % 92% 45% 22% 18% 2% 6% -2% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

 

Проте незважаючи на дані позитивні тенденції до 2014 року, на 

сьогодні проблема докапіталіьзації вітчизняних банків стоїть особливо 

гостро. Так, на кінець Серпня 2015 року середнє по системі значення 

нормативу адекватності капіталу Н2 становило лише 8% у порівнянні з 

мінімально необхідним рівнем у 10%. На сьогодні докапіталізація банків за 

рахунок внесків акціонерів та стратегічних інвесторів до статутних капіталів 

банків є основним напрямом підвищення рівня капіталізації банків.  

Проблема капіталізації банківської системи України особливо гостро 

стоїть в умовах стрімкої девальвації національної валюти та стагнації 

національної економіки. Так, в 2014 році в рамках програми кредитування 

МВФ, НБУ було розпочато діагностику і стрес-тестуванням вітчизняних 
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банківських установ щодо необхідності докапіталізації банків в умовах 

подальшого погіршення стану національної економіки.  

Діагностикою і тестуванням займалися аудиторські компанії "великої 

четвірки", перелік яких був погоджений з МВФ та Світовим банком. 

Діагностика проводилася на базі балансів банків, зафіксованих станом на 1 

січня 2014 року. Аудитори вивчали кредитний портфель банків на цю дату, 

оцінювали вартість активів, проводили переоцінку застав, перевіряли 

правильність формування резервів тощо. За допомогою стрес-тестів 

оцінювалася стійкість банків у разі можливого погіршення ситуації в 

найближчі три роки, тобто як може змінитися вартість заставної нерухомості, 

як у тій чи іншій ситуації діятимуть позичальники, як збільшиться 

проблемний кредитний портфель тощо [181]. 

Так, наприкінці серпня 2014 року завершилося стрес-тестування 15 

найбільших банків України, проведене за технічним завданням, узгодженим 

з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Тести показали, що у 

дев’яти з п’ятнадцяти банків потрібно збільшити капітал. Необхідна сума – 

56 млрд. грн. Так як під час проведення стрес-тестування ситуація була 

змодельована на 3 роки, то відповідно і дефіцит капіталу оцінювався на весь 

цей період. Стосовно можливості входження держави в капітал банків, то 

законодавчо це передбачено і стосуватиметься лише великих системних 

банків та на занадто жорстких умовах. Перевірка наступних 20 фінансових 

установ повинна бути закінчена вже до кінця жовтня 2014 року [181]. 

Тому сьогодні основними шляхами підвищення капіталізації 

банківської системи України э збільшення капіталу банку за рахунок 

розміщення акцій власної емісії та додаткових внесків акціонерів та 

стратегічних інвесторів, консолідація банківських установ через злиття та 

поглинання, залучення субординованого боргу. Враховуючи обмеженість 

фінансових ресурсів держави, націоналізація та рекапіталізація банків 

державою має носити лиже обмежений характер. 
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2. Підвищення рівня довіри населення до банківської системи, що 

забезпечить стабільний приплив депозитів до банківської системи та 

стимулюватиме вкладників укладати депозитні договори строком понад 1 

рік.  

Довіра вкладників до банків є запорукою збільшення ресурсів банків, 

тому у їх поширенні мають свій інтерес банківські установи. Депозити є 

популярним інструментом заощадження серед населення що пояснюється їх 

відносною простотою як фінансового інструменту. Але у потенційних 

вкладників виникають питання щодо збереження своїх коштів на рахунках, 

гарантії їх зростання за рахунок відсотків. Тому виникає проблема 

гарантування вкладів. Рішенням адміністративної ради Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб (ФГВФО) від 21 серпня 2012 р. визначено розмір 

гарантованої суми відшкодування на рівні 200 тис. грн. 

Існуюча система гарантування вкладів в Україні поступово набуває 

ознак надійності, протягом 2001-2014 рр. динаміка формування фінансових 

ресурсів носить позитивний характер (за винятком 2010 року; рис. 3.14). Але 

особливості відшкодування за вкладами населенню, проблеми недостатності 

фінансових ресурсів Фонду в цілому, недовіра пересічного споживача 

виявляється нездоланною перешкодою на шляху до збільшення заощаджень 

у банківському секторі. Тому необхідними умовами вирішення проблеми 

недостатності фінансових ресурсів Фонду є збільшення надходження коштів 

до нього та економічно обґрунтоване регулювання гарантованої суми вкладу. 

Перспективи подальшого розвитку системи гарантування вкладів тісно 

пов’язані зі змінами нормативно-законодавчої бази країни, зростанням 

регулятивного потенціалу, підвищенням довіри населення до фінансових 

установ.  
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Рис. 3.14. Динаміка фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб за 2001 — 2014 роки, млн.грн.. 

Джерело: розроблено автором на основі [183]. 

З метою подолання існуючої ситуації та відновлення довіри громадян 

до банківської системи необхідним є виконання наступних умов:  

− стабілізація соціально-політичної ситуацію в країні, завершення 

реформи судової системи, забезпечення виконання принципу верховенства 

права;  

 − забезпечення стабільності національної грошової одиниці, з 

поступовим зняттям обмежень на операції з іноземною валютою, зняття 

обмежень на повернення депозитів; 

 − забезпечення прозорості функціонування фінансового сектору, 

ліквідація «сумнівних» банків та фінансових інституцій; 

− раціонально застосовувати інструменти націоналізації та 

рекапіталазації проблемних банків державою;  

− поповнення ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 

рахунок ефективного управління активами ліквідованих банків;  

− виконання вимог програми EFF Міжнародного валютного фонду з 

метою впровадження необхідних економічних реформ та  своєчасного 

отримання траншів за програмою;  
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− посилити відповідальність власників та кінцевих бенефіціарів банків 

за погіршення фінансового стану банків, забезпечення виконання  рішень 

суду щодо притягнення до відповідальності акціонерів та бенефіціарів 

банків. 

3. Вихід банків на міжнародні ринки капіталів, що дозволить залучати 

значні обсяги коштів на строки понад 5 років за привабливою відсотковою 

ставкою. Серед потенційних перспектив виходу банків на міжнародні ринки 

капіталів слід виділити такі дві основні форми залучення капіталу, як боргове 

фінансування, в першу чергу – єврооблігації, та залучення акціонерного 

капіталу через первинне або вторинне розміщення акцій банків на 

міжнародних фондових ринках (IPO/SPO). 

Так, у  2003 році АКБ «Приватбанк» розмістив перший випуск 

єврооблігацій на суму 100 млн. дол. США та терміном погашення у 3 роки. 

Залучені кошти були направлені на збільшення обсягів кредитування 

реального сектора економіки, юридичних і фізичних осіб. Таким чином 

єврооблігацій «Приватбанк» залучив значний обсяг довгострокових ресурсів 

в іноземній валюті, створивши прецедент виходу вітчизняних банків  на 

ринки капіталів, став другою компанією України, що випустила 

єврооблігації.  

На сьогодні в обігу на міжнародних фондових ринках в обігу 

знаходяться наступні єврооблігації вітчизняних банків (табл.. 3.9), що 

свідчить про успішну реалізацію банківською системою України даного 

інструменту нарощення ресурсної бази для розширення активних операцій та 

кредитування реального сектору економіки України. 

На противагу активному використанню вітчизняними банками 

єврооблігацій для залучення фінансування, вітчизняні банки досі не 

залучають акціонерний капітал на міжнародних фінансових ринках через 

первинне розміщення акцій. Проте у середньостроковій перспективі (два-три 

роки) можна чекати виходу на первинне публічне розміщення акцій (IPO) 

кількох українських банків.  



156 

 

 
 

Таблиця 3.9 

Єврооблігації вітчизняних банків, що знаходяться в обігу на 

міжнародних фінансових ринках (станом на 01.09.2014 року) 
 

Емітент 
Об’єм (млн. 

дол.) 
Валюта 

Дата 

погашення 

Bid 

YTM 

Ask 

YTM 

 Укрексімбанк, 2015 

(LPN) 
500 USD 27/04/2015 39.35 36.98 

 Укрексімбанк, 2016 

(LPN) 
125 USD 09/02/2016 43.25 37.77 

 Укрексімбанк, 2018 

(LPN) 
500 USD 22/01/2018 17.78 17.31 

 Ощадбанк, 2016 500 USD 10/03/2016 26.04 25.03 

 Ощадбанк, 2018 500 USD 20/03/2018 17.58 17.12 

 Банк Надра, 2017 

(Restruct) 
175 USD 22/06/2017 55.5 38.49 

 ПриватБанк, 2015 (LPN) 200 USD 23/09/2015 41.24 38.02 

 ПриватБанк, 2016 (LPN) 150 USD 09/02/2016 40.46 37.78 

 ПриватБанк, 2018-2 

(LPN) 
175 USD 28/02/2018 20.55 19.56 

 ПУМБ, 2014 (LPN) 275 USD 31/12/2014 155.48 121.36 

 Банк Фінанси та Кредит, 

2019 
100 USD 25/01/2019 19.89 15.79 

Джерело: розроблено автором на основі [184]. 

  

Наразі утримуватися від проведення IPO українські банки змушують 

суто практичні міркування. Незважаючи на те, що український банківський 

ринок стабільно росте, впевненості в тому, що банки залучать на відкритому 

ринку більше коштів, ніж могли б отримати через залучення стратегічного 

інвестора, немає. По-перше, наразі світові фінансові ринки ще не 

відновилися від кризи 2008-2009 років. По-друге, стратегічні інвестори на 

біржах будуть придбавати акції банку, про який вони не так вже й багато 

знають, тобто немає впевненості, що буде відповідний попит на цінні папери 

українських банків.  

Так, вище нами були розглянуті шляхи акумуляції та концентрації 

ресурсної бази вітчизняних банків з метою розширення кредитування 

національної економіки. З точки ж зору доцільного використання 

накопиченого ресурсного потенціалу банків доцільними будуть наступні 
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напрями підвищення ефективності реалізації інвестиційного потенціалу 

банків: 

4. Аналіз та контроль ризику наданих кредитів. Підчас фінансової 

кризи 2008-2009 років значна кількість вітчизняних банків зіткнулася із 

проблемою неповернення виданих кредитів. Безумовно на результати 

функціонування суб’єктів підприємницької діяльності вплинула світова 

фінансова криза. Але не можна однозначно стверджувати що це єдиний 

фактор, який зумовив виникнення проблем у банківських установах що 

обслуговували відповідне коло клієнтів. Для оперативного реагування на такі 

ситуації банкам необхідно проводити досить ефективне управління ризиками 

не тільки за конкретними позичальниками, але і на рівні портфелів. 

Рівень портфельного кредитного ризику може впливати на результати 

діяльності комерційних банків і взагалі банківської системи країни. В 

результаті існування кредитних ризиків виникає прострочена заборгованість. 

Аналіз її динаміки, результатів діяльності банків та деяких інших показників 

дають змогу охарактеризувати наявну ситуацію стосовно даного питання в 

країні. Для відображення ситуації стосовно простроченої кредитної 

заборгованості в Україні протягом 2009-2014 років нами проаналізовано 

показники кредитного портфелю банківської системи України (рис. 3.14).  

Станом на 01.09.2014 року частка простроченої заборгованості за 

кредитами у загальній сумі кредитів становила 11.2% , що відповідає рівню 

кінця 2010 року, що характеризувався акумуляцією банківською системою 

України проблемних кредитів після фінансової кризи 2008-2009 років. Тобто 

на сьогодні відбувається подальше погіршення якості кредитних портфелів 

банків, оскільки не всі з них змогли впоратися з наслідками девальвації 

гривні і постійним зниженням економічної активності. 
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Рис. 3.14. Якість кредитного портфелю банківської системи України 2007 - 

2014 роках, млрд. грн.. 

Джерело: розроблено автором на основі [178]. 

Рівень сформованих резервів за кредитними портфелям досі 

диверсифікований нерівномірно. В цілому по системі питома вага 

сформованих резервів за кредитами та заборгованості клієнтів в активах 

практично не змінився - 10,3% (станом на кінець IІ кварталу 2014 року) і 

становить 134, 2 млрд. грн. Рівень покриття простроченої заборгованості - 1,6 

рази. Банки з іноземним капіталом (крім російських) традиційно мають більш 

високий рівень сформованих резервів (до 30% активів) за кредитними 

портфелям. Рівень резервів державних банків коливається в діапазоні від 10 

до 20%. Співвідношення резервів до активам банків третьої і четвертої груп 

(крім банку «Київ»), які в основному представлені українським приватним 

капіталом, становить близько 6-7%.  

В цілому по банківській системі ситуація з погіршенням якості 

портфелів зберігається. Деякі банки продовжують активно реструктурувати 

існуючу заборгованість по кредитах. Основні шляхи реструктуризації на 

сьогоднішній день це зміни графіка платежів при збереження процентної 

ставки або відміна графіка при збереженні процентних виплат. Рідше 

відбувається скасування графіка і капіталізація відсотків. Банки неохоче 
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йдуть на списання заборгованості, оскільки це тягне за собою скорочення 

сформованих резервів. 

Також доцільно розглянути рівень та структуру простроченої 

заборгованості суб’єктів господарювання за галузями економіки (табл.. 3.10).  

 Таблиця 3.10 

Розподіл прострочених кредитів суб’єктів господарювання в Україні за 

галузями економіки (станом на вересень 2014 року) 
 

Види економічної діяльності 

Кредити, надані 

нефінансовим 

корпораціям, млн. 

грн. 

Прострочені 

кредити, 

млн. грн. 

Частка 

простроченої 

заборгованості за 

кредитами у 

загальній сумі 

кредитів, % 

Усього 748,116 80,447 11% 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
2,258 1,373 61% 

Надання інших видів послуг 1,309 347 26% 

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 
776 190 25% 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
19,961 3,543 18% 

Переробна промисловість 157,115 25,915 16% 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
2,394 357 15% 

Будівництво 54,716 5,888 11% 

Операції з нерухомим майном 59,154 6,392 11% 

Оптова та роздрібна торгівля 270,003 25,979 10% 

Інформація та телекомунікації 7,565 694 9% 

Сільське господарство 52,820 4,190 8% 

Інші 120,046 5,579 29% 

Джерело: розроблено автором на основі [178]. 

За офіційними даними НБУ, станом на кінець липня 2014 року залишки 

простроченої заборгованості суб’єктів господарювання за всіма галузями 

економіки становлять 80 447 млн. грн. Якщо розглядати структуру такої 

заборгованості за галузями економіки, найбільша частка простроченої 

заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів спостерігається в 
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таких галузях, як водопостачання (61% від загальної суми кредитів), охорона 

здоров'я та надання соціальної допомоги (25%), добувна (18%) та переробна 

(16%) промисловість. 

Тому можемо дійти висновку що аналіз структури кредитного 

портфеля та визначення співвідношення його дохідності та ризику є 

необхідними інструментами управління активами банків та їх кредитним 

ризиком, та ключовою умовою виконання стратегічних цілей кредитної 

політики банку.  

Для підвищення ефективності кредитної діяльності банку вважаємо за 

необхідне звернути увагу на оптимізацію кредитного портфелю зменшення 

долі нестандартних кредитів; виконання нормативів по відношенню до 

концентрації кредитного портфеля; проводити періодичну перевірку якості 

кредитного портфелю та рівня платоспроможності основних позичальників. 

5. Близькою до проблематики якості кредитного портфелю банків є 

проблема кредитування банками пов’язаних осіб. Відповідно до Закону 

України «Про банки та банківську діяльність» [1], пов’язаними з банком 

особами є: 

1) контролери банку; 

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи 

здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку; 

3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та 

члени комітетів банку; 

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники 

банківської групи; 

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах 

банку; 

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та 

афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, 

керівники та члени комітетів цих осіб; 

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6; 
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8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в даному переліку, є 

керівниками або власниками істотної участі; 

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, 

зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення 

такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші 

відносини [1]. 

Відповідно до Закону, кожен комерційний банк зобов’язаний подавати 

Національному банку України інформацію про пов’язаних із банком осіб 

у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного 

банку України. 

Угоди, що здійснюються комерційними банками в Україні з пов’язаними 

з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними 

ринковими умовами. Угоди, укладені банком із пов’язаними з банком 

особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються 

недійсними з моменту їх укладення. 

Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема: 

1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж 

вимагається від інших клієнтів; 

2) придбання у пов’язаної з банком особи майна низької якості чи за 

завищеною ціною; 

3) здійснення інвестиції в цінні папери пов’язаної з банком особи, яку 

банк не здійснив би в інше підприємство; 

4) оплата товарів і послуг пов’язаної з банком особи за цінами вищими, 

ніж звичайні, або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої 

особи взагалі не були б придбані; 

5) продаж пов’язаній з банком особі майна за вартістю, що є нижчою, 

ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі; 

6) нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими банком 

пов’язаним із банком особам, які є меншими, ніж звичайні; 
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7) нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими банком 

від пов’язаних із банком осіб, які є більшими, ніж звичайні [1]. 

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення 

цією особою будь-яких зобов’язань перед пов’язаною з банком особою; 

придбання активів пов’язаної з банком особи, за винятком продукції, що 

виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи 

підписаних пов’язаною з банком особою. 

 До останніх змін, прийнятих НБУ у 2015 році, обсяги операції 

комерційних банків з пов’язаними особами (інсайдерами) регулювалися 

нормативами кредитного ризику Н9 та Н10. Так, норматив максимального 

розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру 

(Н9) встановлювався з метою обмеження ризику, який виникає під час 

здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до прямого або 

непрямого впливу на діяльність банку, та розраховувався як співвідношення 

суми всіх зобов’язань цього інсайдера (групи пов’язаних інсайдерів) перед 

банком і всіх позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо цього 

інсайдера, та статутного капіталу банку. Нормативне значення коефіцієнта 

Н9 не мало перевищувати 5%. При цьому норматив максимального 

сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам 

(Н10) встановлювався з метою обмеження сукупної суми всіх ризиків щодо 

інсайдерів. Норматив Н10 розраховувався як співвідношення сукупної 

заборгованості зобов’язань усіх інсайдерів перед банком і 100% суми 

позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, та 

статутного капіталу банку, його нормативне значення не мало перевищувати 

30%. 

Проте, як свідчать висновки аналітиків та експертів ринку, незважаючи 

на те, що відповідно до офіційної фінансової звітності комерційних банків 

дані нормативи виконувалися, де-факто рівень кредитування комерційними 

банками пов’язаних осіб був значно вищим. І хоча проблема визначення кола 

пов’язаних осіб та доведення порушення нормативів лежить більше у 
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юридичній площині, надзвичайно важливою фінансовою проблемою 

кредитування пов’язаних осіб є, по-перше, кредитування визначеного кола 

фізичних та юридичних осіб на неринкових засадах, та, по-друге, суттєва 

концентрація ризиків такого банку.  

З метою ілюстрації даної проблематики зазначимо, що, як нами було 

доведено у попередніх розділах даного дослідження, провідну роль у 

кредитуванні реального сектору економіки України відіграють саме банки з 

приватним українським капіталом. Це проявляється не лише через абсолютні 

обсяги корпоративного кредитування, а й через обсяги наданих 

корпоративних кредитів на одиницю власного капіталу. При найвищій 

концентрації активів з найвищим рівнем ризику в структурі сукупних 

активів, такі банки станом на 01.01.2014 виконували вимоги НБУ щодо 

достатності та адекватності капіталу, що свідчить про найвищий рівень 

ефективності реалізації свого потенціалу такими банками щодо кредитування 

реального сектору економіки. 

 Таблиця 3.11 

Топ-5 приватних вітчизняних банків за розмірами активів 

(за вирахуванням проблемних банків; на 01.01.2014 року) 

Банк 
Фінансово-

промислова група 

Частка кредитів 

не фінансовим 

корпораціям у 

сукупних 

активах, % 

Частка від 

сукупних активів 

БСУ, % 

ПРИВАТБАНК Приват 55% 17% 

ПУМБ SCM 49% 3% 

БАНК ФІНАНСИ 

ТА КРЕДИТ 

ФІНАНСИ ТА 

КРЕДИТ 
66% 2% 

"ФІНАНСОВА 

ІНІЦІАТИВА" 

Група компаній 

О. Бахматюка 
86% 1% 

ФІДОБАНК - 29% 1% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 
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 Серед причин, що пояснюють провідну роль вітчизняного банківського 

капіталу у кредитуванні реального сектору економіки України є 

інтегрованість досліджуваних фінансових установ у фінансово-промислові 

групи. Так, серед п’яти найбільших українських банків серед 31го банку, 

виділеного нами в досліджувану групу, чотири входять до фінансового-

промислових груп (формалізованих або неформалізованих), або акціонери 

таких банків залучені до управління іншими промисловими підприємствами. 

Так, серед наведених найбільших приватних українських банків, ті чотири 

банки, що належать до фінансово-промислових груп, характеризуються 

часткою кредитів не фінансовим корпораціям у сукупних активах більшою за 

50% (за виключенням 49% в ПУМБ).  

  Таблиця 3.12 

Основні напрями кредитування економіки серед топ-4 приватних 

вітчизняних банків за розмірами активів (за вирахуванням проблемних 

банків; за 2013 рік) 

Банк 
Фінансово-

промислова група 

Основний напрям 

кредитування (за видами 

економічної діяльності) 

Частка від 

сукупних 

кредитів, % 

ПРИВАТБАНК Приват Торгівля 45.88% 

ПУМБ SCM 
Харчова промисловість та 

сільське господарство 
19.18% 

БАНК ФІНАНСИ 

ТА КРЕДИТ 

ФІНАНСИ ТА 

КРЕДИТ 
Торгівля 24.48% 

"ФІНАНСОВА 

ІНІЦІАТИВА" 

Група компаній 

О. Бахматюка 
Сільське господарство 27.18% 

Джерело: складено автором на основі [178, 186, 192, 194, 198]. 

 

 Останній банк (Фідобанк), що не  є членом таких ФПГ, 

характеризуються значно нижчою часткою корпоративних кредитів у 

сукупних активах (яка проте відповідає загальноєвропейській практиці) та є 

орієнтованим на споживче кредитування населення та інші види банківських 
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послуг. Таким чином, саме інтегрованість банків до ФПГ або безпосередня 

залученість акціонерів банків до інших видів бізнесу пояснює активну 

політику банків щодо кредитування реального сектору економіки.  

 Зазначимо, що станом на кінець липня 2014 року основним напрямом 

кредитування національної економіки комерційними банками у розрізі видів 

економічної діяльності була оптова та роздрібна торгівля з часткою 36%. Це 

пояснюється тим, що оборотність коштів в даній галузі є найшвидшою, а 

рентабельність однією з найвищих.  Проте лише два з чотирьох виділених 

банків за результатами 2013 року визначили торгівлю як пріоритетний 

напрям кредитування національної економіки з часткою у загальному обсязі 

кредитування клієнтів від 24% у банку «Фінанси та кредит» до 46% у 

«ПриватБанку». Наявність специфічної структури кредитування 

корпоративних клієнтів за напрямами економічної діяльності серед чотирьох 

найбільших українських банків можна пояснити спеціалізацією фінанси-

промислових груп, до яких дані банки входять, або з якими вони є 

пов’язаними. Так, суттєва частка кредитування торгівлі Приватбанком, до 

якої відповідно до КВЕДу належить торгівля паливо-мастильними 

матеріалами, може бути пояснена пов’язаністю основних акціонерів банку з 

переробкою та торгівлею нафтопродуктами в Україні. В той же час, 

орієнтація банку «Фінансова Ініціатива» на кредитування сільського 

господарства може бути пояснена активною залученістю мажоритарного 

акціонера банку до сільськогосподарського бізнесу через управління 

холдингом «Укрлендфармінг». 

 В той же час, відповідно до офіційної фінансової звітності банків, 

частка операцій таких банків з пов’язаними особами, втому числі через 

операції кредитування, є незначною та не перевищую 1% від загального 

обсягу наданих кредитів. Така ситуація частково може бути пояснена через 

складну юридичну структуру формалізованих та неформалізованих 

фінансово-промислових груп в Україні та можливість уникати визначення 

фактично інсайдерських структур як пов’язаних осіб при складанні 
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фінансової звітності банку, та, відповідно, відповідати нормативам НБУ 

щодо операцій з інсайдерами. В цьому сенсі ми вважаємо актуальним та 

доцільним визначення НБУ кредитування споріднених осіб як однієї з 

пріоритетних проблем функціонування банківської системи та прийняття 

Верховною радою України у березні 2015 року Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності 

пов’язаних із банком осіб» №218-VIII, метою якого є посилення 

відповідальності пов'язаних із банком осіб, насамперед керівників банків, 

кінцевих бенефіціарів банку, інших власників істотної участі у банку за 

результати їх рішень, що впливають на фінансовий стан банку.  

 Проте, на нашу думку, на сьогодні зазначена проблематика потребує 

більш комплексного рішення. В умовах девальвації національної грошової 

одиниці, анексії Криму та військового конфлікту на сході України, що 

призвели до падіння значення нормативу Н2 в цілому по банківській системі 

до 7.37% на кінець Березня 2015 року (у порівнянні з його мінімально 

необхідним рівнем 10%), гостро постає необхідність проведення до 

капіталізації вітчизняних банків. При цьому в умовах дефіцитності 

державного бюджету України, необхідні обсяги до капіталізації банківської 

системи України не можуть бути перекладені на НБУ та державний бюджет. 

Тому ключову роль у поповненні капіталів банків мають відігравати саме 

акціонери таких банків. Таким чином, можливість до капіталізації 

банківської системи України на сьогодні визначається значною мірою 

здатністю мажоритарних акціонерів банків забезпечити необхідні вливання 

капіталу, а отже прямо залежить від фінансового та майнового стану 

мажоритарних акціонерів. 

 Якщо ж повернутися до наведених нами групи топ-4 приватних 

вітчизняних банків за розмірами активів, сукупні активи яких станом на 

кінець 2013 року складали 23% загальних активів БСУ, а загальний обсяг 

кредитів не фінансовим корпораціям складав 25% від загального обсягу 

наданих кредитів, то кінцевими бенефіціарами таких банків виступали окремі 
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фізичні особи, ділові та майнові інтереси яких поширюються і на інші галузі 

національної економіки.  

Таблиця 3.13 

Бенефіціари топ-4 приватних вітчизняних банків за розмірами активів 

(станом на 01.01.2015 р.) 

Банк 
Фінансово-

промислова група 

Мажоритарні акціонери 

(бенефіціари) 

Частка 

власності, % 

ПРИВАТБАНК Приват 
Боголюбов Г.В. 36,98% 

Коломойський І.В. 36,98% 

ПУМБ SCM Ахметов Р.Л. 92,24% 

БАНК ФІНАНСИ 

ТА КРЕДИТ 

ФІНАНСИ ТА 

КРЕДИТ 
Жеваго К.В. 94,29% 

"ФІНАНСОВА 

ІНІЦІАТИВА" 

Група компаній 

О. Бахматюка 
Бахматюк О.Р. 100,00% 

Джерело: складено автором на основі [178]. 

  

 Так, виходячи з вищенаведеного, на сьогодні перспективи до 

капіталізації, наприклад, Приватбанку непрямо залежить від фінансових 

результатів паливно-мастильного підрозділу групи Приват, а можливість до 

капіталізації банку «Фінансова ініціатива» визначатиметься фінансовим 

результатом, серед іншого, сільськогосподарського холдингу 

«Укрлендфармінг». Така ситуація посилює актуальність проблематики 

визначення кінцевих бенефіціарів банків та їх пов’язаних сторін не тільки з 

точки зору кредитування інсайдерів на неринкових умовах, а змушує 

розглядати фінансово-промислові групи, до яких інтегровані вітчизняні 

банки з точки зору портфельної портфельного підходу як цілісну холдингову 

структуру, що включає в себе як фінансові установи, так і інші господарські 

структури, що знаходяться у власності такого кінцевого бенефіціара. 

 Так, якщо до портфелю активів фінансово-промислової групи 

одночасно входять сільськогосподарський холдинг та банк, близько 23% 
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активів якого складають кредити сільськогосподарським підприємствам 

(«Фінансова ініціатива»), то в рамках портфеля активів бенефіціара цього 

холдингу, відбувається надмірна концентрація ризику, пов’язаного з 

інвестиціями в сільськогосподарський сектор України. Так, для прикладу, в 

умовах різкого падіння прибутковості сільськогосподарської галузі в Україні, 

така фінансова установа стикнеться з підвищенням рівня «непрацюючих», 

проблемних кредитів та необхідність здійснення додаткового резервування 

під знецінення заборгованості клієнтів. В свою чергу це може призвести до 

порушення банком нормативів достатності капіталу та необхідності його до 

капіталізації. Проте здатність мажоритарного акціонера здійснити таку до 

капіталізаціє буде обмежена, адже його фінансово-господарський стан 

одночасно постраждає від аналогічного падіння прибутковості іншого бізнес-

підрозділу в рамках його фінансово-промислової групи 

(сільськогосподарського холдингу «Укрлендфармінг»). Так, на прикладі 

групи компаній О. Бахматюка, спростивши для наочності його активи до 

банку «Фінансова ініціатива» (сукупні активи на кінець 2013 року у розмірі 

13.0 млрд. грн..) та холдингу «Укрлендфармінг» (сукупні активи на кінець 

2013 року у розмірі 46.6 млрд. грн..), із загальної суми активів у портфелі у 

розмірі 59.6 млрд. грн.., 83% активів представлені інвестиціями в аграрний 

сектор України (включаючи активи «Укрлендфармінг» та 23% активів банку 

«Фінансова ініціатива»), що є надмірною концентрацією ризику. Враховуючи 

падіння прибутковості сільськогосподарського бізнесу пана О. Бахматюка 

(падіння чистого прибутку холдингу «Укрлендфармінг» до 17,6 млн. дол.. 

США за 9 місяців 2014 року з 652 млн. дол.. США за відповідний період 2013 

року), його здатність внесення додаткових коштів в статутний капітал банку 

стає вкрай обмеженою, що може призвести до негативних наслідків по 

відношенні до кредиторів та вкладників банку «Фінансова ініціатива». 

З метою подолання такого стану речей, у Травні 2015 року НБУ вніс 

відповідні зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні, встановивши єдиний норматив максимального розміру кредитного 
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ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) у розмірі 25%. 

Згідно з з прийнятими змінами до Інструкції, комерційним банкам 

забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою 

будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою; купувати активи 

пов'язаної з банком особи, за винятком виробленої цією особою продукції, 

цінні папери, розміщені або підписані пов'язаною з банком особою. Крім 

того, банкам заборонено опосередковано здійснювати кредитні операції з 

пов'язаними з банком особами, в тому числі розміщувати кошти в іншому 

банку для кредитування цим банком пов'язаних з банком осіб. Постановою 

також закріплено, що при наданні банком кредиту, позики, гарантії або 

поручительства пов'язаній з банком фізичні особі або юридичні особі на 

суму, що перевищує відповідно 1% або 3% від регулятивного капіталу, таке 

рішення має приймати правління або рада банку шляхом таємного 

голосування більшістю в дві третини голосів. При цьому у разі перевищення 

банком значення нормативу, банк повинен буде розробити і подати в НБУ 

план заходів щодо приведення його у відповідність до вимог Нацбанку. Крім 

того, постановою передбачено здійснення аудиторськими фірмами з "великої 

четвірки" перевірки активних операцій з пов'язаними особами в 20 

найбільших за активами банках і затверджено технічне завдання на таку 

перевірку. 

Хоча зазначені зміни є вагомим кроком НБУ на шляху подолання 

проблеми кредитування пов’язаних осіб та концентрації ризиків в 

банківській системі України, реальною проблемою залишається приховане 

порушення банками такого регулювання. Подолання даної проблематики 

лежить у площині забезпечення прозорості функціонування банківського 

сектору України, покращення рівня корпоративного управління, та 

забезпечення функціонування ефективної системи покарань за порушення 

нормативів НБУ щодо кредитування інсайдерів. 

 З метою вирішення даної проблеми розроблено методику оцінки 

концентрації галузевих активів фінансово-промислових груп, що дозволяє 
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оцінити ступінь концентрації активів з урахуванням галузевої структури 

корпоративних кредитів банків, що входять до складу таких ФПГ (рис. 3.15).  

 

 Рис. 3.15. Методика оцінки концентрації галузевих активів фінансово-

промислових груп в Україні 

Джерело: побудовано автором. 
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галузі до 25% від загальних активів ФПГ, високим – до 50%, та надмірним – 

понад 50% активів ФПГ, що може слугувати сигналом необхідності більш 

глибокого аналізу таких груп та застосування додаткові наглядових заходів 

по відношенню до таких банків.  

6. Серед інших альтернатив контролю ризику інвестиційного 

кредитування та управління якістю портфелю комерційних банків в Україні 

можуть бути такі інструменти як страхування кредитного ризику банку. Так 

як кредитування є ризиковим видом діяльності, кредитний ризик, що виникає 

у результаті цієї діяльності та методи його мінімізації є об'єктом управління 

банку. Страхування кредитного ризику комерційного банку може 

відбуватися за рахунок зовнішнього страхування та самострахування. 

Сутність зовнішнього страхування ризику полягає в тому, що кредитор 

готовий відмовиться від частини доходів, аби уникнути ризику, тобто він 

готовий заплатити за зниження рівня ризику до мінімуму. Самострахування 

має в основі формування та використання резерву на можливі втрати за 

кредитними операціями  

Практика свідчить, що найбільш поширеним в сучасних комерційних 

банках України є метод самострахування. Проте, застосування цього методу 

пов'язане із можливістю значних втрат банку, якщо він зосереджує свою 

діяльність на здійсненні однотипних кредитних операцій, а також при 

погіршенні   позичальників. Виходячи із зарубіжного досвіду, та з огляду на 

розширення різноманітних банківських операцій (факторинг, лізинг, 

форфейтинг) ефективним методом управління кредитним ризиком є зовнішнє 

страхування [128]. 

Таким чином можемо підсумувати, що проблема розширення 

інвестиційного кредитування банківською системою України реального 

сектору економіки та підвищення їх взаємодії потребують комплексного 

вирішення як макроекономічних проблем в національній економіці, так і 

проблем функціонування банківської системи України. 
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 В даному контексті слід відзначити, що у Травні 2015 року 

Національна рада реформ підтримала та схвалила Комплексну програму 

розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Дана програма визначає 

ключові дисбаланси та проблеми фінансового сектору України, та 

банківського сектору зокрема, закріплює мету, основні цілі та напрями 

реформування фінансового сектору України з метою досягнення нею 

необхідного «цільового» стану. Так, головною  метою  Комплексної  

програми розвитку  фінансового  сектору  України  до  2020  роки   є  

створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний 

розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в 

економіці на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного 

середовища згідно із стандартами Європейського Союзу. 

 В рамках зазначеної Програми визначаються такі системні проблеми у 

фінансовому секторі України, як: 

- різке зростання долі проблемних активів на балансах банків - частка 

проблемних кредитів у банківському сектору зросла із 12,9%  на 

початку 2014 р. до 24,7% наприкінці I кварталу 2015 року;  

- суттєвий відтік депозитів із банківського сектору: – 45,4% за 2014 рік 

та 1 квартал 2015 року за валютними депозитами та – 17,9% за 

гривневими депозитами;  

- жорсткі  адміністративні  заходи  (в  т.ч.  щодо  зняття  депозитів,  

валюто-обмінних  операцій),  що  були  запроваджені  у  зв’язку  із 

розгортанням військового конфлікту та економічною кризою;  

- висока доларизація кредитів та депозитів - 55,9% та 53,4% відповідно 

станом на кінець I кварталу 2015 року;  

- незбалансована база активів та  пасивів банків: співвідношення 

кредитів до  депозитів сягнуло пікового значення 226,7% у 2009 році та 

склало 158,8%  на кінець 1 кварталу 2015 року;  

- з І кварталу 2014 по II квартал  2015 року 47 банків, з них один 

системно важливий банк, було оголошено неплатоспроможними;  
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- недостатні  розміри  власного  та  регулятивного  капіталу  банків  як  

наслідок  погіршення  якості  кредитів  та  інших  активів  та до 

формування резервів за активними операціями з початку 2014 року;    

- масовий  вихід  із  України  великих  європейських  гравців  

фінансового  сектору  –  після  кризи  2008-2009  років  близько  десяти 

європейських банків продали свої дочірні банки в Україні або ж 

згорнули роздрібний бізнес;  

- відсутність первинних публічних розміщень (IPO) акцій українських 

компаній на місцевих та закордонних біржах протягом 2013-2014 років;  

- зменшення обсягу торгів на вітчизняних біржах (крім державних 

облігацій) на 38% у 2014, до 76 млрд. грн., в тому числі торгів акціями 

та деривативами на 46%, до 36 млрд. грн.. 

 Тобто, Програма чітко визначає серед системних проблем ті 

дисбаланси, що визначалися нами у попередніх розділах даної роботи – 

незбалансованість ресурсів банківського сектору, що визначається через 

співвідношення кредитів до депозитів, а також недокапіталізованість 

банківського сектору.  

 Серед інших ключових проблем, що стримують подальший розвиток 

фінансового сектору в Україні Програмою визначаються наступні: 

- низький рівень стандартів управління платоспроможністю та 

ліквідністю комерційних банків, 

- велика частка кредитів, виданих пов’язаним особам, на балансі 

банків; 

- висока концентрація активів системно важливих банків; 

- обмежена кількість фінансових інструментів, в тому числі, 

хеджування ризиків; 

- зловживання окремими фінансовими установами умовами кредитних 

договорів. 

 З метою вирішення даних проблем, був розроблений Комплексний 

план заходів на виконання Програми розвитку фінансового сектору України 
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до 2020 року, що, серед іншого, включають такі пунки, як посилення 

контролю та відповідальність за операції з пов’язаними особами, 

впровадження спеціальних вимог до капіталу та ліквідності системно 

важливих фінансових установ та інші (табл.. 3.14). 

 Слід зазначити, що наведений перелік окремих заходів розвитку 

фінансового сектору України тісно пов'язаний з наведеним переліком 

необхідних заходів стимулюванні інвестиційного кредитування в Україні та 

реалізації інвестиційного потенціалу банківського сектору України. Це 

пов’язано перш за все з тим, що на сьогодні банківський сектор України є 

ключовою ланкою фінансового сектору і кредитування реального сектору 

національної економіки є одним з його ключових завдань. 

Таблиця 3.14 

Окремі заходи Комплексної програми розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року 

Заходи Дата з Дата по Відповідальні 

А. Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансового сектору 

А.3. Посилити контроль та 

відповідальність за операції з 

пов’язаними особами  

01.01.2015 30.06.2016 НБУ, НКФП, 

НКЦБФР, 

ФГВФО 

А.4. Посилити вимоги щодо 

платоспроможності та ліквідності 

учасників фінансового сектору  

01.01.2015 31.12.2019 НБУ, НКФП, 

НКЦБФР 

А.5. Впровадити спеціальні вимоги 

щодо капіталу, ліквідності та інших 

показників системно важливих 

фінансових установ  

01.01.2015 31.12.2015 НБУ, МФУ, 

НКФП, 

НКЦБФР 

А.15. Стимулювати розвиток 

інструментів та інфраструктури 

фінансового сектору  

01.01.2015 30.06.2016 НБУ, МФУ, 

НКФП 

В. Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового сектору 

В.8. Підвищити ефективність протидії 

зловживанням у фінансовому секторі 

01.01.2015 31.12.2015 НБУ, ФГВФО, 

НКФП, 

НКЦБФР 

Джерело: складено автором на основі [177]. 

 

 Наведений перелік заходів Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України не є вичерпним і відображає лише ті її заходи, 

що прямо направлені на врегулювання ключових проблем банківського 
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сектору України, що унеможливлюють роширене кредитування банками 

національної економіки та ефектвну реалізації його ресурсного та 

інвестиційного потенціалу. Тому можемо зробити висновок, що виконання 

заходів даної Програми є необхідною умовою стабільного та збалансованого 

розвитку банківського сектору України на ринкових засадах. При цьому 

окремі заходи та пункти даної програми можуть бути доповнені 

специфічними діями щодо стимулювання інвестиційного кредитування 

національної економіки. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Одним із найпотужніших та найважливіших важелів впливу на 

національну економіку являється банківська система, аналіз стану якої 

дозволяє не тільки визначити ступінь розвитку фінансового ринку та 

грошово-кредитної сфери взагалі, а й окреслити основні напрямки та 

можливості банківських операцій, спрямованих на найбільш повне 

використання внутрішнього ринкового потенціалу та подолання кризових 

явищ. Диспропорції, що склалися у процесі руху грошових потоків, не тільки 

призвели до складнощів у функціонуванні самої банківської системи 

України, але й безпосередньо стосуються розвитку всієї національної 

економіки, причому як поточного її розвитку, так і стратегічного. У ході 

дослідження нами були проаналізовані ключові диспропорції у формуванні 

ресурсної бази банківської системи України та, відповідно, проаналізовано 

залежність темпів кредитування національної економіки від даних 

диспропорцій. 

Так, нами було запропоноване рівняння регресії залежності обсяг 

кредитів, наданих не фінансовим корпораціям зі стром погашення понад 1 рік 

від обсяг регулятивного капіталу в банківській системі України (коефіцієнт 

детермінації R
2
 = 0.96, коефіцієнт детермінації є значущим відповідно до 

значення критерію Фішера, досліджувана незалежна змінна є значущою 

відповідно до статистики Стьюдента, проте константа є незначущою 

відповідно до статистики Стьюдента при рівня значущості 0.05), що свідчить 

про наявність тісного взаємозв’язку між аналізованими показниками, тобто 

близько 96% коливань у обсягах кредитування не фінансових корпорацій 

строком понад 1 рік в Україні поясняється динамікою обсягів регулятивного 

капіталу, основні елементи якого (статутний капітал, нерозподілений 

прибуток, субординований борг) за своїми якостями відповідають вимогам 

фінансування інвестиційних кредитів. 
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Таким чином, регулятивний капітал банківських установ відіграє 

важливу роль не лише у діяльності самого банку, а й сприяє досягненню 

цілей реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки. 

Підтримуючи на відповідному рівні розмір регулятивного капіталу, 

банківські установи мають змогу контролювати та запобігати ризикам, які 

виникають у процесі проведення активних і пасивних операцій.  

З метою оцінки ефективності реалізації інвестиційного потенціалу 

банківського сектору України найбільш раціональним підходом нами було 

запропоновано оцінити наскільки повно використовується потенціал 

банківської системи України за даного обсягу загальних пасивів. Одним з 

підходів до оцінки ефективності використання ресурсної бази банківської 

системи України та капіталу банків як однієї з важливих її складових є аналіз 

показника мультиплікатора капіталу.  

Нами було доведено, що провідну роль у кредитуванні реального 

сектору економіки України відіграють саме банки з приватним українським 

капіталом. Це проявляється не лише через абсолютні обсяги корпоративного 

кредитування, а й через обсяги наданих корпоративних кредитів на одиницю 

власного капіталу. При найвищій концентрації активів з найвищим рівнем 

ризику в структурі сукупних активів, такі банки станом на 01.01.2014 

виконували вимоги НБУ щодо достатності та адекватності капіталу, що 

свідчить про найвищий рівень ефективності реалізації свого потенціалу 

такими банками щодо кредитування реального сектору економіки. При 

цьому також було доведено, що концентрація фінансового капіталу є 

ключовою умовою розширеного інвестиційного кредитування національної 

економіки. При цьому ключову роль відіграє не лише концентрація 

банківського капіталу в межах однієї фінансової установи, проте і інтеграція 

капіталу фінансового сектору та реального сектору економіки та його 

концентрації в рамках фінансово-промислових груп.  

Серед причин обмеженої участі вітчизняних банків у реалізації 

інвестиційного кредитування національної економіки слід виділити два 
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ключові виміри проблеми – обмеженість довгострокових фінансових 

ресурсів банків та значний рівень ризику, що пов'язаний з кредитуванням 

реального сектору економіки. 

Джерела накопичення ресурсного потенціалу банківської системи на 

умовах, що відповідають цілям інвестиційного кредитування (строковість, 

вартість). Серед напрямів накопичення такого ресурсного потенціалу слід 

виділити наступні: 

1. Підвищення рівня капіталізації банківської системи України. Рівень 

власного капіталу банківської системи є ключовим індикатором її здатності 

до розвитку та розширення активних операцій, а отже і до підвищення 

ефективності реалізації інвестиційного потенціалу банківського сектору 

України. 

2. Підвищення рівня довіри населення до банківської системи, що 

забезпечить стабільне зростання обсягів депозитів населення в банківській 

системі та стимулюватиме вкладників укладати депозитні договори строком 

понад 1 рік.  

3. Поглиблення вітчизняного фондового ринку та вихід комерційних 

банків на міжнародні ринки капіталів, що дозволить залучати значні обсяги 

коштів на строки понад 5 років за порівняно низькою відсотковою ставкою. 

Серед потенційних перспектив виходу банків на міжнародні ринки капіталів 

слід виділити такі дві основні форми залучення капіталу, як боргове 

фінансування, в першу чергу – єврооблігації, та залучення акціонерного 

капіталу через первинне або вторинне розміщення акцій банків на 

міжнародних фондових ринках (IPO/SPO). 

4. Аналіз та нагляд за ризиками банків. Протягом фінансової кризи 

2008-2009 років значна кількість вітчизняних банків зіткнулася із проблемою 

неповернення виданих кредитів. Безумовно на результати функціонування 

суб’єктів підприємницької діяльності вплинула світова фінансова криза. 

Проте за метою недопущення одномоментного погіршення якості кредитного 

портфеля необхідно не допускати значної концентрації ризиків кредитного 
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портфеля банків. Для оперативного реагування на такі ситуації банкам 

необхідно проводити досить ефективне управління ризиками не тільки за 

конкретними позичальниками, але і на рівні портфелів. 

 5. Близьким за змістом до попереднього пункту заходом є подолання 

проблеми кредитування банками пов’язаних осіб. Хоча на сьогодні 

практично всі банки звітують про виконання нормативів НБУ з кредитування 

пов’язаних осіб – фактично обсяги кредитування афілійованих структур 

можуть сягати до 60% кредитних портфелів окремих банків. В даному 

контексті розроблено методику оцінки концентрації галузевих активів 

фінансово-промислових груп в Україні, що має на меті непрямо оцінити 

ймовірність кредитування такими банками афілійованих осіб та надмірної 

концентрації галузевих ризиків. 

6. Серед інших альтернатив контролю ризику інвестиційного 

кредитування та управління якістю портфелю комерційних банків в Україні 

можуть бути такі інструменти як кредитування кредитного ризику банку. Так 

як кредитування є ризиковим видом діяльності, кредитний ризик, що виникає 

у результаті цієї діяльності та методи його мінімізації є об'єктом управління 

банку.  

Таким чином можемо підсумувати, що проблема розширення 

інвестиційного кредитування банківською системою України реального 

сектору економіки та підвищення їх взаємодії потребують комплексного 

вирішення як макроекономічних проблем в національній економіці, так і 

проблем функціонування банківської системи України.  

Основні положення даного розділу опубліковано автором у роботах 

[75, 124, 125, 126, 127]. 

 

 

 

 

 

 



180 

 

 
 

ВИСНОВКИ 

 

Глобалізація фінансових ринків, інтернаціоналізація діяльності та 

диверсифікація діяльності банків, входження України в європейський і 

світовий економічні простори становлять нові виклики для розвитку 

банківської системи в Україні та ставлять нові питання щодо доцільності та 

ефективності концентрації банківського капіталу.  

1. В умовах зростаючої ролі фінансового сектору в структурі світового 

та національного ВВП, роль фінансового капіталу у забезпеченні 

розширеного відтворення в національній економіці невпинно зростає. 

В умовах відсутності єдиного підходу до визначення сутності 

фінансово капіталу як економічної категорії, нами було запропоноване 

визначення фінансового капіталу як одного з видів капіталу у розумінні 

вартості, що у ході свого обігу створює додаткову вартість, та має переважно 

грошову форму прояву. Серед форм прояву фінансового капіталу ми 

зазначили такі форми, як власний капітал, залучений капітал та запозичений 

капітал. Нами було доведено, що хоча фінансовий капітал має перш за все 

грошовий характер – грошові кошти та цінні папери є формою існування 

фінансового капіталу. Проте грошові кошти перетворюються на капітал 

тільки тоді, коли вони сконцентровані у відповідні фонди фінансових 

ресурсів, що мають визначені джерела формування та напрями використання, 

і можуть бути задіяні економічними суб’єктами у здійсненні ними 

економічної діяльності. Таким чином, тимчасово вільні залишки готівки 

окремих економічних суб’єктів не є капіталом як таким. Проте будучи 

мобілізовані банківськими установами на депозитних рахунках, що 

формують ресурсну базу банківської системи, дані фінансові ресурси можуть 

бути інвестовані банком у різні види господарської діяльності у вигляді 

наданого кредиту або придбаного боргового цінного паперу з метою 

отримання додатної вартості, і, таким чином, перетворюються на фінансовий 
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капітал, що одночасно може виступати залученими коштами для фінансових 

посередників і запозиченим капіталом – для позичальників. 

2. Проаналізувавши усю сукупність інституційних форм концентрації 

фінансового капіталу, нами було запропоновано їх умовно класифікувати на 

дві основні категорії – методи органічної концентрації фінансового капіталу 

та неорганічні методи концентрації фінансового капіталу. Органічна 

концентрація фінансового капіталу в рамках окремої банківської установи 

або банківського сектору в цілому відбувається за рахунок капіталізації 

прибутку банку минулих періодів (що, як наслідок, призводить до 

збільшення власного капіталу банку) та наступного розширення банком 

активних та пасивних операцій. Наступне нарощення залучених ресурсів 

(н.п., депозитів) є органічним наслідком зростання валюти балансу банку та 

зростання його ролі в банківському секторі.  

3. На наш погляд, сутність інвестиційного потенціалу банківського 

сектору України слід розглядати у контексті її фінансового потенціалу в 

цілом. Як було нами визначено, фінансовий потенціал банку відображає 

наявні фінансові ресурси банку та можливості їх подальшого формування та 

забезпечення ефективного руху банківських ресурсів у перспективі. При 

цьому обсяг власного капіталу банку (або регулятивного капіталу з точки 

зору регулювання банківської діяльності) визначає максимальне теоретичне 

значення потенціалу нарощення банком залучених та запозичених 

фінансових ресурсів (за умови їх активного використання у здійсненні 

активних операцій банку), а відношення фактичного обсягу акумульованих 

ресурсів банку відображає ступінь реалізації такого фінансового потенціалу в 

за даних умов економічного розвитку в державі.  

В свою чергу, інвестиційний потенціал банківської системи слід 

визначати як її сукупну здатність здійснювати інвестиційну діяльність в 

межах вимог та обмежень до здійснення банками активних операцій з метою 

реалізації стратегічних та тактичних цілей стимулювання економічного 

зростання в національній економіці. Причому ступінь інвестиційної 
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активності та ефективність інвестування визначаються ступенем 

використання цього потенціалу.  

4. Необхідними умовами ефективного функціонування банківської 

системи є забезпечення стабільності її ресурсної бази як основи здійснення 

активних операцій, стабільності та ліквідності при перерозподілі тимчасово 

вільних коштів між клієнтами банку та забезпечення своєчасного виконання 

платежів. У складі ресурсної бази окреслюють сукупність грошових коштів, 

що є в розпорядженні банку та використовуються ним для здійснення 

активних операцій. 

З початку свого функціонування банківська система України пройшла 

декілька етапів розвитку, протягом яких спостерігалися стрімке зростання та 

скорочення кількості фінансових установ в Україні, нарощення їх активів та 

ресурсної бази. Так, у порівнянні з 2005 роком на початок 2015 року активи 

банківської системи зросли більш ніж у 6 разів (рис. 2.6). В той же час, 

кількість банківських установ в країні скоротилася з 186 на кінець 2005 року 

до 163 на кінець 2014 року та 145 банків на кінець травня 2015 року.   

Аналогічні тенденції спостерігалися і щодо динаміки власного капіталу 

банків – його вартість зросла з 25.4 млрд. грн.. на кінець 2005 року до 147.7 

млрд. грн.. на кінець 2014 року. Враховуючи скорочення кількості 

банківських установ за даний проміжок часу – середня вартість активів та 

власного капіталу банків на кінець 2014 року у порівнянні з 2005 роком 

зросла у 7 разів та 6.6 разів відповідно. Це свідчить про фактичну 

концентрації фінансового капіталу в банківській системі України, так і в 

рамках окремих фінансових установ. При цьому зростання середньої вартості 

сукупних активів на одну фінансову установу, що випереджає зростання 

середньої вартості власного капіталу, свідчить про підвищення ефективності 

використання банками ресурсної бази.  

Якщо ж дослідити динаміку середньої вартості депозитів клієнтів 

банків та їх частку в сукупних пасивах банку – їх середня вартість за 

аналогічний період зросла лише у 5.7 разів, що свідчить про суттєве 
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зменшення їх частки у формуванні ресурсної бази комерційних банків в 

Україні – з 64% на кінець 2005 року до 52% на кінець 2014 року. Суттєве 

скорочення частки депозитів спостерігалося у 2008-2009 роках, що було 

пов’язане з суттєвим відтоком депозитів з банківської системи України, 

спричинене світовою фінансовою кризою.  

Аналогічні тенденції спостерігаються в банківській системі України і 

сьогодні. При цьому частка відтоку депозитів клієнтів заміщується 

кредитами рефінансування НБУ. Таким чином, еволюція та формування 

ресурсної бази в банківській системі України відбувалася під впливом 

циклічності економічного зростання в національній економіці, світових та 

національних фінансового-економічних потрясінь та приходом іноземного 

капіталу в банківську системи України.  

5. При цьому особливості формування ресурсної бази банківського 

сектору України визначали участь банківського сектору у кредитуванні 

національної економіки. Відповідно до даних офіційної статистика, частка 

зобов’язань (загалом поточних та довгострокових) у структурі капіталу 

вітчизняних підприємств поступово зростала на протязі вісім років - з 50% на 

кінець 2004 року до 62% на кінець 2012 року. Одним з основних елементів 

поточних зобов’язань вітчизняних підприємств також є короткострокові 

кредити банків, що використовуються для фінансування їх поточної 

операційної діяльності та поповнення обігових коштів. За даними 

Національного банку України, на кінець 2012 року обсяг короткострокових 

кредитів виданих не фінансовим корпораціям склав 296.5 млрд. грн., при 

цьому на кінець 2012 року частка короткострокових кредитів банків у 

сукупних активах вітчизняних підприємства становила лише 5.8%. Частка ж 

довгострокових банківських кредитів у структурі довгострокових 

зобов’язань підприємств суттєво зменшилася на кінець 2012 року до 34% у 

порівнянні з середнім показником за 2005-11 роки (43%), або 5.7% від 

загального обсягу капіталу вітчизняних підприємств. Таким чином, сукупний 

вклад банківської системи у фінансуванні функціонування національної 
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економіки на кінець 2012 року становив 11.5%, більш ніж вдвічі більше ніж 

на кінець 2004 року, проте на 22% менше ніж на кінець 2008 року, що 

пояснюється наслідками світової фінансової кризи. 

Іншим критерієм оцінки участі банківської системи у кредитування 

національної економіки є аналіз джерел фінансування капітальних інвестицій 

в національній економіці. За 2012 рік основним джерелом капітальних 

інвестицій в національну економіку стали власні ресурси підприємств та 

організацій (59% від загального обсягу капітальних інвестицій, або 156,1 

млрд. грн. Наступною за обсягом джерелом фінансування були кредити 

банків та інші позики, обсяг яких у 2012 році склав 42.5 млрд. грн., або 16.1% 

від загального обсягу капітальних інвестицій.  

6. Проте аби оцінити ефект концентрації фінансового капіталу в 

банківському секторі України нами було перевірено наступні гіпотези: 

- більш капіталізовані банки будуть відзначаються порівняно 

меншою часткою власного капіталу у сукупних пасивах банку; 

- більш капіталізовані банки будуть відзначаються порівняно 

більшою часткою міжбанківських кредитів та кредитів НБУ у структурі 

пасивів.  

На основі розрахунку частки власного капіталу банків у відношенні до 

сукупних пасивів банків у розрізі 1-4 груп банків у банківському секторі 

України станом на 01.01.2014 року, наше припущення в цілому 

підтверджується – серед банків 1ї групи середня частка власного капіталу в 

загальній структурі фінансування складає 14% у порівнянні з 15% в 

середньому по системі. Це свідчить про те, що великі банки мають значно 

більше можливості залучати фінансові ресурси на локальних та міжнародних 

фінансових ринках і власний капітал не є ключовою складовою ресурсної 

бази банків.  

Аналогічно до попередніх висновків, великі банки мали значно більше 

можливостей до залучення коштів інших банків та кредитів рефінансування 

НБУ, частка яких у структурі пасивів становила 17% у порівнянні з середнім 
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значенням по системі у 16%. Тобто, здатність великих банків в банківському 

секторі України до реалізації свого ресурсного потенціалу є значно більшою 

у порівнянні до малих банків.  

Таким чином, нами було доведено, що частка реальних та фінансових 

інвестицій в структурі активів великих банків суттєво перевищує аналогічні 

показники для середніх та малих банків, що доводить набагато більш 

ефективну реалізацію ресурсного та інвестиційного потенціалу банкам в 

умовах концентрації фінансового капіталу, як в межах окремих банків, так і в 

банківському секторі в цілому.  

7. Одним із найпотужніших та найважливіших важелів впливу на 

національну економіку являється банківська система, аналіз стану якої 

дозволяє не тільки визначити ступінь розвитку фінансового ринку та 

грошово-кредитної сфери взагалі, а й окреслити основні напрямки та 

можливості банківських операцій, спрямованих на найбільш повне 

використання внутрішнього ринкового потенціалу та подолання кризових 

явищ. Диспропорції, що склалися у процесі руху грошових потоків, не тільки 

призвели до складнощів у функціонуванні самої банківської системи 

України, але й безпосередньо стосуються розвитку всієї національної 

економіки, причому як поточного її розвитку, так і стратегічного. У ході 

дослідження нами були проаналізовані ключові диспропорції у формуванні 

ресурсної бази банківської системи України та, відповідно, проаналізовано 

залежність темпів кредитування національної економіки від даних 

диспропорцій. 

Так, нами було запропоноване рівняння регресії залежності обсяг 

кредитів, наданих не фінансовим корпораціям зі стром погашення понад 1 рік 

від обсяг регулятивного капіталу в банківській системі України (коефіцієнт 

детермінації R
2
 = 0.96, коефіцієнт детермінації є значущим відповідно до 

значення критерію Фішера, досліджувана незалежна змінна є значущою 

відповідно до статистики Стьюдента, проте константа є незначущою 

відповідно до статистики Стьюдента при рівня значущості 0.05), що свідчить 
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про наявність тісного взаємозв’язку між аналізованими показниками, тобто 

близько 96% коливань у обсягах кредитування не фінансових корпорацій 

строком понад 1 рік в Україні поясняється динамікою обсягів регулятивного 

капіталу, основні елементи якого (статутний капітал, нерозподілений 

прибуток, субординований борг) за своїми якостями відповідають вимогам 

фінансування інвестиційних кредитів. 

Таким чином, регулятивний капітал банківських установ відіграє 

важливу роль не лише у діяльності самого банку, а й сприяє досягненню 

цілей реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки. 

Підтримуючи на відповідному рівні розмір регулятивного капіталу, 

банківські установи мають змогу контролювати та запобігати ризикам, які 

виникають у процесі проведення активних і пасивних операцій.  

З метою оцінки ефективності реалізації інвестиційного потенціалу 

банківського сектору України найбільш раціональним підходом нами було 

запропоновано оцінити наскільки повно використовується потенціал 

банківської системи України за даного обсягу загальних пасивів. Одним з 

підходів до оцінки ефективності використання ресурсної бази банківської 

системи України та капіталу банків як однієї з важливих її складових є аналіз 

показника мультиплікатора капіталу.  

Нами було доведено, що провідну роль у кредитуванні реального 

сектору економіки України відіграють саме банки з приватним українським 

капіталом. Це проявляється не лише через абсолютні обсяги корпоративного 

кредитування, а й через обсяги наданих корпоративних кредитів на одиницю 

власного капіталу. При найвищій концентрації активів з найвищим рівнем 

ризику в структурі сукупних активів, такі банки станом на 01.01.2014 

виконували вимоги НБУ щодо достатності та адекватності капіталу, що 

свідчить про найвищий рівень ефективності реалізації свого потенціалу 

такими банками щодо кредитування реального сектору економіки. При 

цьому також було доведено, що концентрація фінансового капіталу є 

ключовою умовою розширеного інвестиційного кредитування національної 
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економіки. При цьому ключову роль відіграє не лише концентрація 

банківського капіталу в межах однієї фінансової установи, проте і інтеграція 

капіталу фінансового сектору та реального сектору економіки та його 

концентрації в рамках фінансово-промислових груп.  

Серед причин обмеженої участі вітчизняних банків у реалізації 

інвестиційного кредитування національної економіки слід виділити два 

ключові виміри проблеми – обмеженість довгострокових фінансових 

ресурсів банків та значний рівень ризику, що пов'язаний з кредитуванням 

реального сектору економіки. 

Джерела накопичення ресурсного потенціалу банківської системи на 

умовах, що відповідають цілям інвестиційного кредитування (строковість, 

вартість). Серед напрямів накопичення такого ресурсного потенціалу слід 

виділити наступні: 

7.1. Підвищення рівня капіталізації банківської системи України. 

Рівень власного капіталу банківської системи є ключовим індикатором її 

здатності до розвитку та підвищення ефективності реалізації інвестиційного 

потенціалу банківського сектору України. 

7.2. Підвищення рівня довіри населення до банківської системи, що 

забезпечить стабільне зростання обсягів депозитів населення в банківській 

системі та стимулюватиме вкладників укладати депозитні договори строком 

понад 1 рік.  

7.3. Вихід банків на міжнародні ринки капіталів, що дозволить 

залучати значні обсяги коштів на строки понад 5 років за привабливою 

відсотковою ставкою. Серед потенційних перспектив виходу банків на 

міжнародні ринки капіталів слід виділити такі дві основні форми залучення 

капіталу, як боргове фінансування, в першу чергу – єврооблігації, та 

залучення акціонерного капіталу через первинне або вторинне розміщення 

акцій банків на міжнародних фондових ринках (IPO/SPO). 

7.4. Аналіз та нагляд за ризиками банків. Протягом фінансової кризи 

2008-2009 років значна кількість вітчизняних банків зіткнулася із проблемою 
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неповернення виданих кредитів. Безумовно на результати функціонування 

суб’єктів підприємницької діяльності вплинула світова фінансова криза. 

Проте за метою недопущення одномоментного погіршення якості кредитного 

портфеля необхідно не допускати значної концентрації ризиків кредитного 

портфеля банків. Для оперативного реагування на такі ситуації банкам 

необхідно проводити досить ефективне управління ризиками не тільки за 

конкретними позичальниками, але і на рівні портфелів. 

7.5. Близьким за змістом до попереднього пункту заходом є подолання 

проблеми кредитування банками пов’язаних осіб. Хоча на сьогодні 

практично всі банки звітують про виконання нормативів НБУ з кредитування 

пов’язаних осіб – фактично обсяги кредитування афілійованих структур 

можуть сягати до 60% кредитних портфелів окремих банків. 

7.6. Серед інших альтернатив контролю ризику інвестиційного 

кредитування та управління якістю портфелю комерційних банків в Україні 

можуть бути такі інструменти як кредитування кредитного ризику банку. Так 

як кредитування є ризиковим видом діяльності, кредитний ризик, що виникає 

у результаті цієї діяльності та методи його мінімізації є об'єктом управління 

банку.  

Таким чином можемо підсумувати, що проблема розширення 

інвестиційного кредитування банківською системою України реального 

сектору економіки та підвищення їх взаємодії потребують комплексного 

вирішення як макроекономічних проблем в національній економіці, так і 

проблем функціонування банківської системи України. 
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ДОДАТКИ 

 

 
  



Додаток А 

Таблиця А.1 

Юридичні та інституційні особливості корпоративного контролю 

 
Інвестиційні 

інститути 
США Великобританія Японія Німеччина 

Банки 

Володіння 

пакетами акцій 

підприємств з боку 

банків заборонене 

чи можливе у 

«пасивній» формі, 

що вимагає 

попереднього 

погодження ФРС 

Банк Англії може 

обмежувати 

володіння 

значними пакетами 

акцій підприємств з 

боку банків 

виходячи з 

«міркувань 

розсудливості» 

До 1987 р. банки 

мали можливість 

володіти 

максимально до 

10% акціонерного 

капіталу фірми, 

після 1987 року – 

не більше ніж 5% 

 

 

 

 

Обмежень немає 

 

 

 

Компанії 

страхування 

життя 

Можуть володіти 

не більше ніж 2% 

активів однієї 

компанії 

Самообмеження на 

розмір коштів, 

інвестованих в 

окрему компанію, 

що витікає з вимог 

до ліквідності 

Можуть володіти 

10% активів 

компанії 

 

 

 

Можуть володіти 

20% активів у 

формі акцій 

 

Інші страхові 

компанії 

Заборона на 

володіння не 

страховими 

компаніями 

Самообмеження на 

розмір коштів, 

інвестованих в 

окрему компанію, 

що витікає з вимог 

до ліквідності 

Можуть володіти 

10% активів 

компанії 

 

Обмежень немає 

 

 

Взаємні фонди 

Податкові штрафи 

та інституційні 

обмеження, якщо 

розмір володіння 

перевищує 10% 

акціонерного 

капіталу 

Не можуть 

придбавати акції 

великими пакетами 

Обмежень немає 

 

 

Обмежень немає 

 

 

Пенсійні фонди 
Вимоги 

диверсифікації 

інвестицій 

Самообмеження на 

розмір коштів, 

інвестованих в 

окрему компанію, 

що витікає з вимог 

до ліквідності 

Самообмеження на 

розмір коштів, 

інвестованих в 

окрему компанію, 

що витікає з вимог 

до ліквідності 

Обмежень немає 

 

Інші 

інвестиційні 

інститути 

Необхідне 

повідомлення 

Комісії з цінних 

паперів у кожному 

випадку володіння 

більш ніж 5% акцій 

Закон про операції 

інсайдерів обмежує 

активне володіння 

акціями 

Законодавство про 

операції інсайдерів 

обмежує володіння 

акціями у великих 

обсягах, що ведуть 

до встановлення 

контролю 

• • • 

 

 

 

 

 

 

Необхідне 

повідомлення про 

придбання пакету 

акцій, що 

перевищує 25% 

всього капіталу 

Джерело: Складено автором на основі [98]. 

 

 

 



Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Перелік банків, що є «занадто великими, аби збанкрутувати 

 (за висновками Ради фінансової стабільності від 04.11.2011) 

Bank of America Deutsche Bank Morgan Stanley 

Bank of China Dexia Nordea 

Bank of New York 

Mellon 

Goldman Sachs Royal Bank of Scotland 

Group Crédit Agricole Santander 

Banque Populaire CdE HSBC Société Générale 

Barclays ING Bank State Street 

BNP Paribas JPMorgan Chase Sumitomo Mitsui FG 

Citigroup Lloyds Banking Group UBS 

Commerzbank Mitsubishi UFJ FG Unicredit Group 

Credit Suisse Mizuho FG Wells Fargo 

Джерело: "Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions". 

Financial Stability Board [148] 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Хронологія та способи входження іноземних банків в Україну 

№ Дочірній банк, країна 

походження капіталу 

Рік  Купівля місцевого банку, 

1. Створення дочірнього банку 

1 ІNG, Україна, Голландія 1995 - 

2 Сітібанк Україна, США 1998 Ведеться пошук місцевого банку 

3 ХФБ Україна, США 1998 Злиття з Унікредитбанком, 2007р. 

4 
Міжнародний іпотечний банк, 

США 
2005 - 

5 Номос-банк, Росія 2007 - 

2. Купівля місцевого банку 

6 
Raiffeisen Bank International, 

Австрія 
2005 «Аваль» 

7 BNP Pаrіbаs, Франція 2005 
Укрсиббанк (51%акцій 

Банку) 

8 ―Sосіеtе Gеnеrаlе‖, Франція 2007 Ікар- банк 

9 ОТП- Україна, Угорщина 2006 Райффайзенбанк Україна 

10 
АBH Ukrаіnе Ltd, Суprus (група 

―Альфа‖, Росія) 
2000 Київський інвестиційний банк 

11 Swеdbаnk, Швеція 2006 
ТАС- Коммерцбанк і ТАС- 

 Інвестбанк 

11 Група Р.К.О., Польща 2003 Кредитбанк 

12 
Петрокоммерцбанк ―ИФД 

Капітал‖, Росія 
2002 Банк ― Авіатек ‖ 

13 Еurоbаnk ЕFG, Греція 2006 Банк ― Універсальний‖ 

14 SЕB, Швеція 2004 Банк ―Ажіо‖ 

15 ―Еrstе‖, Австрія 2006 Банк ―Престиж‖ 

16 Банк ―Тураналем‖, Казахстан 2006 Український кредитно-торговий банк 

17 Газпромбанк, Росія 2007 Укргазпромбанк 

18 Група PPF, Чехія 2006 Агробанк 

19 Vоlksvаgеnbаnk, Австрія 2007 Банк ―Електрон‖ 

20 ―КИТ-ФИНАНС‖, Росія 2007 Радабанк 

21 ―Gеtіn Grоup‖, Польща 2007 Банк ―Прикарпаття‖ 

22 Pіrаеus Bаnk, Греція 2007 Міжнародний комерційний банк 

23 Mаrfіn Pоpulаr Bаnk, Греція 2006 Морський транспортний банк 

24 Банк Грузії (комерційний) 2007 
Український банк реконструкції і 

розвитку 

25 Сбербанк, Росія 2007 НРБ (Україна) 

26 ―Hаpоаlіm‖, Ізраїль 2007 Український інноваційний банк 



Продовження таблиці В.1 

3. Створення дочірнього банку з подальшою купівлею місцевого банку 

27 ―Rаіffеіsеn Сеntrаlе‖, Австрія 1998 Банк ―Ажіо‖, 2005 р. 

28 НРБ, Росія 2004 Енергобанк, 2006 р. 

29 ―Унікредит‖, Україна, Італія 1997 Укрсоцбанк, 2007 р. 

30 ―Саlуоn‖, Франція 1994 Індустріально-експортний банк, 2005 р. 

31 ВТБ, Україна, Росія 2005 Банк ―Мрія‖, поглинутий ВТБ (2007 р.) 

Джерело:Складено автором на основі [58, 67] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Д 

 

Таблиця Д.1 

Підсумок оцінки рівняння регресії (2) 

 

SUMMARY OUTPUT 
     

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.63090448 
     R Square 0.398040463 
     Adjusted R 

Square 0.379229228 
     Standard Error 0.05028236 
     Observations 34 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0.05349845 0.053498 21.15971929 6.33087E-05 
 Residual 32 0.080906102 0.002528 

   Total 33 0.134404552       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0.479404851 0.091390032 5.245702 9.72238E-06 0.293249448 0.66556 

X Variable 1 
-

3.107868187 0.675628 -4.59997 6.33087E-05 -4.484077382 -1.73166 

        
 

Джерело: Складено та розраховано автором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Додаток Е 

 

Таблиця Е.1 

Підсумок оцінки рівняння регресії (5) 

 

SUMMARY OUTPUT 
     

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.902842 
     R Square 0.815125 
     Adjusted R 

Square 0.809347 
     Standard Error 0.027866 
     Observations 34 
     

       ANOVA 
      

  df SS MS F 
Significance 

F 
 Regression 1 0.109556 0.109556 141.089514 2.87E-13 
 Residual 32 0.024848 0.000777 

   Total 33 0.134405       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 0.016013 0.006092 2.628483 0.013065431 0.003604 0.028422 

X Variable 1 0.746 0.062768 11.87811 2.86797E-13 0.617707 0.873414 

 

Джерело: Складено та розраховано автором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток Ж 

 

Таблиця Ж.1 

Підсумок оцінки рівняння регресії (6) 

SUMMARY OUTPUT 
     

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.977784 
     R Square 0.956062 
     Adjusted R 

Square 0.95057 
     Standard Error 23.73272 
     Observations 10 
     

       ANOVA 
      

  df SS MS F 
Significance 

F 
 Regression 1 98045.86 98045.86 174.0742 1.04E-06 
 Residual 8 4505.935 563.2419 

   Total 9 102551.8       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept -28.5456 19.3191 -1.47759 0.177771 -73.0955 16.0043 

X Variable 1 2.294047 0.173874 13.19372 1.04E-06 1.893092 2.695002 

 

Джерело: Складено та розраховано автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток З 

 

Таблиця З.1 

Підсумок оцінки рівняння регресії (7) 

SUMMARY OUTPUT 
     

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.626946 
     R Square 0.393062 
     Adjusted R 

Square 0.317194 
     Standard Error 94.38573 
     Observations 10 
     

       ANOVA 
      

  df SS MS F 
Significance 

F 
 Regression 1 46154.98 46154.98 5.180908 0.052384 
 Residual 8 71269.32 8908.665 

   Total 9 117424.3       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 24.02538 103.2934 0.232593 0.821917 -214.17 262.2204 

X Variable 1 9.701422 4.262187 2.276161 0.052384 -0.1272 19.53004 

 

Джерело: Складено та розраховано автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток И 

 

Таблиця И.1 

Підсумок оцінки рівняння регресії (8) 

SUMMARY OUTPUT 
     

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.965947 
     R Square 0.933053 
     Adjusted R 

Square 0.924684 
     Standard Error 31.34731 
     Observations 10 
     

       ANOVA 
      

  df SS MS F 
Significance 

F 
 Regression 1 109563.1 109563.1 111.4971 5.65E-06 
 Residual 8 7861.231 982.6538 

   Total 9 117424.3       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 22.72271 23.62039 0.961995 0.364223 -31.746 77.19143 

X Variable 1 1.729165 0.163759 10.55922 5.65E-06 1.351536 2.106793 

 

Джерело: Складено та розраховано автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток К 

 

Таблиця К.1 

Підсумок оцінки рівняння регресії (9) 

SUMMARY OUTPUT 
     

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.922995 
     R Square 0.85192 
     Adjusted R 

Square 0.77788 
     Standard Error 0.085638 
     Observations 10 
     

       ANOVA 
      

  df SS MS F 
Significance 

F 
 Regression 3 0.253156 0.084385 11.50619 0.006696 
 Residual 6 0.044004 0.007334 

   Total 9 0.29716       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0.29329 0.186672 -1.57114 0.167206 -0.75006 0.163481 

X Variable 1 1.130507 0.676096 1.67211 0.145533 -0.52384 2.784855 

X Variable 2 6.174134 1.575372 3.919159 0.00781 2.319337 10.02893 

X Variable 3 0.265531 0.069161 3.839333 0.008566 0.096301 0.434761 

 

Джерело: Складено та розраховано автором. 

 

 

 


