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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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, 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.  
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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 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.  

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 
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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, 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 
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до статутного капіталу, капіталізація нерозподіленого 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: 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 
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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 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.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє 

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

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі розкривається актуальність теми  дослідження, визначено його 

мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів.  

У першому розділі «Теоретичні засади аналізу процесів концентрації 

фінансового капіталу» узагальнено еволюцію теоретичних підходів до 

визначення сутності фінансового капіталу; виокремлено основні форми прояву 

фінансового капіталу в сучасних умовах розвитку фінансової системи; розкрито 

провідну роль банків на ринку фінансового капіталу України та виділено 

інституційні форми концентрації фінансового капіталу в банківському секторі; 

визначено теоретичні підходи до трактування понять «інвестиційний потенціал 

банку» та шляхів його реалізації. 

На основі дослідження еволюції теоретичних підходів до визначення 

сутності капіталу та фінансового капіталу зокрема було встановлено, що кожен з 

етапів розвитку світогосподарських відносин характеризується домінуванням 

певних специфічних форм існування капіталу. Не зважаючи на зростаючу роль 

адміністративного капіталу держави у забезпеченні законності суспільного життя 

та економічної активності, переважаюча частка ринку фінансового капіталу у 

світовому ВВП поки не дозволяє говорити про відхід від фінансового, або 

банківського капіталізму.  

На сучасному етапі розвитку світовогосподарських відносин фінансовий 

капітал залишається ключовою формою існування капіталу у розумінні вартості, 

що має грошову форму прояву та у ході свого обігу створює додаткову вартість. 

Встановлено, що в умовах недостатнього рівня розвитку вітчизняного фондового 

ринку, провідна роль у забезпеченні функціонування ринку фінансового капіталу в 

Україні належить банківському сектору України. 

Зважаючи на те, що переважна більшість ресурсів банків мають грошову 

форму (гроші та інші фінансові активи) та використовуються банками для 

проведення активних операцій з метою отримання прибутку, визначено, що 

фактично уся сукупність банківських ресурсів, що складається із власних, 

залучених та запозичених коштів, є фінансовим капіталом у його широкому 

розумінні.  

Однією з важливих ознак функціонування ринку фінансового капіталу в 

Україні в сучасних умовах є його концентрація, що визначається як збільшення 

розміру фінансових ресурсів банків в процесі їх нагромадження. У роботі 
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охарактеризовано основні інституційні форми концентрації фінансових ресурсів в 

банківському секторі як сукупність організаційно-правових та економічних 

відносин, що опосередковують таке нагромадження, що включають в себе такі 

основні форми, як концентрація ресурсів окремих банківських установ та 

централізація ресурсів шляхом консолідації банківського сектору (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Форми концентрації фінансових ресурсів в банківському секторі 

Джерело: побудовано автором. 

Сучасні тенденції концентрації та централізації капіталу в банківському 

секторі України пов’язані з необхідністю забезпечення стійкості банківського 

сектору та дотримання вимог щодо капіталізації банків, забезпечення їх 

ліквідності та платоспроможності, а також підвищенні ефективності банківської 

діяльності.  

На підставі дослідження джерел фінансування капітальних інвестицій у 

вітчизняну економіку встановлено, що важливою умовою забезпечення 

стабільного зростання ВВП та ефективного функціонування економіки України є 

реалізація інвестиційного потенціалу банків, що визначається як спроможність 

банків до здійснення інвестиційно-кредитних операцій в межах наявних 

фінансових ресурсів та обмежень щодо здійснення активних операцій з метою 

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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реалізації тактичних і стратегічних цілей економічного зростання. У зв’язку з 

недостатнім рівнем розвитку фондового ринку України та обмеженим обсягом 

операцій з цінними паперами підприємств, інвестиційне кредитування 

залишається основним механізмом реалізації інвестиційного потенціалу 

банківського сектору України. При цьому в роботі аргументовано, що 

концентрація фінансового капіталу є важливою умовою формування фінансових 

ресурсів банку та є передумовою реалізації інвестиційного потенціалу 

банківського сектору України.  

У другому розділі «Концентрація фінансового капіталу як умова 

реалізації інвестиційного потенціалу банківського сектору України» виявлено 

ключові сучасні тенденції у концентрації фінансових ресурсів банків в Україні та 

обґрунтовано взаємозв’язок концентрації фінансового капіталу та реалізації 

інвестиційного потенціалу банківського сектору Україні.  

У дисертаційній роботі проаналізовано сучасні етапи розвитку банківського 

сектору України та визначено ключові тенденції у формуванні банківських 

ресурсів, концентрації та централізації банківського капіталу. Виявлено, що в 

період становлення національної грошово-кредитної системи банки стрімко 

нарощували ресурси, а поширення ефектів міжнародних фінансових криз на 

національну економіку слугувало поштовхами до консолідації банківського 

сектору України (рис. 2). В результаті консолідації банківського сектору України, 

значення індексу Херфіндаля-Хіршмана за пасивами на 01.01.2014 р. становило 

517 (у порівнянні з 375 на 01.01.2010 р.), що свідчить про суттєве підвищення 

рівня концентрації ресурсів банків та поступовий перехід від неконцентрованого 

стану сектору до його помірної концентрації. 

 
Рис. 2. Динаміка кількості банківських установ та їх середніх активів в 

Україні у 1991-2015 рр.  
Джерело: складено автором за даними НБУ. 
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Основними джерелами формування фінансових ресурсів банків в періоди 

стабільного розвитку економіки України були залученні депозити фізичних та 

юридичних осіб, переважно короткострокових, а також капіталізований прибуток 

банків. В той же час, в роки посилення фінансової нестабільності (зокрема 2008-

2009 рр., 2014-2015 рр.), що характеризувалися відтоком депозитів населення та 

збитковістю банків, зростала роль кредитів НБУ в структурі пасивів банків як 

інструментів фінансового оздоровлення банків та підтримання їх ліквідності.  

Досліджуючи вплив концентрації фінансового капіталу в банківському 

секторі України на реалізацію його інвестиційного потенціалу, визначено що не 

зважаючи на існування позитивного кореляційного зв’язку між розміром активів 

банку та обсягом корпоративних кредитів у його портфелі, такий зв'язок не є 

стабільно щільним. За допомогою 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. (рис. 3). 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 фізичних осіб (45% від 

пасивів групи банків), що свідчить про високу залежність обсягів корпоративного 

кредитування таких банків від концентрації депозитів фізичних осіб. 

 
Рис. 3. 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: складено автором за даними фінансової звітності банків 1-3 груп банків за 

активами станом на 01.01.2014 р. 
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В структурі депозитів фізичних осіб в банківському секторі Україні за 

термінами домінують короткострокові депозити (до 1 року) та вклади до 

запитання. В умовах стабільного економічного зростання умовно постійна частина 

таких короткострокових депозитів та вкладів до запитання трансформувалася 

банками у середньо- та довгострокові активи, в т.ч. корпоративні кредити. На 

противагу цьому, відтік депозитів з банківського сектору України в періоди 

посилення фінансової нестабільності суттєво підриває ліквідність банків та 

обмежує їх здатність до здійснення активних операцій.  

В умовах посилення фінансової нестабільності в Україні в 2014-2015 рр. 

внаслідок військової агресії з боку сусідньої держави, посилення соціально-

економічної напруги в суспільстві та підриву довіри до національної грошової 

одиниці, банківський сектор України зазнав суттєвого відтоку депозитів фізичних 

осіб – з 01.01.2014 р. по 01.07.2015 р. обсяг таких депозитів в банківському секторі 

України скоротився на 170 мдрд. грн. (за фіксованим курсом станом на 

01.01.2014 р.), або на 38%. В той же час збитки банків за аналогічний період 

склали 135 млрд. грн., що призвело до необхідності у докапіталізації банків та 

відновленні їх ліквідності. За досліджуваний період акціонерами банків було 

здійснено додаткових внесків у статутний капітал банків в сумі 52 млрд. грн., та 

надано кредитів Національним банком України в обсязі 132 млрд. грн.. При цьому 

внески до статутних капіталів банків, що на 01.01.2014 р. входили до групи 

вітчизняних комерційних банків з активами понад 30 млрд. грн. (ПАТ КБ 

«Приватбанк», ПАТ «Дельта банк», ПАТ КБ «НАДРА» та ПАТ «ПУМБ»), за 

вказаний період склали 7,5 млрд. грн., в той час як сума залучений кредитів від 

НБУ склала 45,9 млрд. грн., або 35% від загального обсягу таких кредитів. 

Визначено, що подальше збільшення капіталу банків за рахунок додаткових 

внесків акціонерів у статутний капітал є важливим напрямом відновлення 

фінансової стійкості банків та відновлення кредитування економіки України. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновки, що концентрація 

фінансового капіталу та консолідація банківського сектору України є важливими 

передумовами формування та реалізації інвестиційного потенціалу банків. В 

умовах посилення кризових явищ в економіці України докапіталізація банків за 

рахунок додаткових внесків акціонерів у статутний капітал є пріоритетом 

відновлення стабільності банківського сектору та відновлення ліквідності банків.  

 У третьому розділі «Реалізація інвестиційного потенціалу банківського 

сектору України» визначено сучасні тенденції та дисбаланси у фінансуванні 

інвестицій у вітчизняну економіку банківським сектором України; на основі 

використання економіко-математичної моделі розкрито залежність кредитування 

вітчизняної економіки банками від рівня концентрації їх капіталу; запропоновано 

та обґрунтовано напрями активізації інвестиційного кредитування банками 

економіки України.  

 В умовах несприятливої кон’юнктури на світових товарних ринках та спаду 

в ключових експортоорієнтованих галузях економіки України забезпечення 

міжнародної конкурентоздатності вітчизняних підприємств та досягнення 

довгострокових цілей соціально-економічного зростання є неможливим без 
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залучення інвестицій у капітальне будівництво та поповнення обігових коштів. 

Зважаючи на недостатній рівень розвитку вітчизняного фондового ринку та 

обмежений доступ українських підприємств до міжнародних ринків капіталу, 

банківське кредитування є одним з важливих інструментів залучення 

інвестиційних кредитів в економіку України. 

 Станом на 01.01.2014 р. в структурі корпоративних кредитів банківського 

сектору України за строками домінували кредити зі строком погашення до 1 року 

(359 млрд. грн., або 52% від загального обсягу), в той час як середньострокові та 

довгострокові кредити становили 333 млрд. грн., або 48% від загального 

портфелю корпоративних кредитів банків. В той же час загальний обсяг депозитів 

в банківському секторі України зі строком погашення понад 1 рік на відповідну 

дату становив лише 276 млрд. грн.. Зважаючи на можливість дострокового 

розірвання договорів строкових депозитів, укладених до 18.06.2015 р. та тенденції 

щодо відтоку депозитів в умовах посилення фінансової нестабільності, депозити 

фізичних та юридичних осіб не можуть розглядатися як стабільне джерело 

фінансування довгострокових інвестиційних кредитів банків, що вказує на 

дисбаланс у строках активних та пасивних операцій банків. В даних умовах 

власний капітал є найбільш сталою складовою фінансових ресурсів банків. На 

основі використання моделі регресії встановлено щільний позитивний 

взаємозв’язок між динамікою обсягів корпоративних кредитів зі строком 

погашення понад 1 рік та обсягом власного капіталу в банківському секторі 

України (коефіцієнт детермінації R
2
=0.96). Таким чином, докапіталізація банків за 

рахунок додаткових внесків акціонерів до статутного капіталу є основними 

пріоритетами активізації інвестиційного кредитування в Україні. У зв’язку з 

очікуваним поступовим зростанням питомої ваги депозитів, що не можуть бути 

достроково повернуті вкладнику, середньо- та довгострокові депозити фізичних 

осіб зможуть забезпечити фінансування додаткових інвестиційних кредитів в 

економіку України. 

 В умовах домінуючої ролі великих вітчизняних банків у кредитуванні 

економіки України встановлено, що концентрація корпоративних кредитів в 

активах таких банків є наслідком інтегрованості таких банків до формалізованих 

та неформалізованих фінансово-промислових груп. На основі аналізу десяти 

найбільших вітчизняних комерційних банків станом на 01.01.2014 р., встановлено, 

що вісім з десяти таких банків входять до фінансового-промислових груп 

(формалізованих або неформалізованих), або акціонери таких банків залучені до 

управління іншими промисловими підприємствами. На основі використання 

багатофакторної моделі регресії встановлено щільний позитивний зв'язок 

(коефіцієнт детермінації R
2
=0.92) між часткою корпоративних кредитів в активах 

таких банків та фактором належності до фінансово-промислових груп: 

                    (1) 

 де CL/A – частка кредитів не фінансовим корпораціям у структурі активів банків; E/A – 

частка власного капіталу банку у структурі  пасивів, %; IE – відношення процентних витрат 

банків до залучених та запозичених ресурсів, %; FPG – бінарна змінна, що свідчить про 

інтегрованість або не інтегрованість банку до вітчизняної фінансово-промислової групи.  
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 Зважаючи на те, що станом на 01.10.2015 р. у п’яти з восьми зазначених 

найбільших вітчизняних комерційних банків, що входять до складу ФПГ, було 

введено або тимчасову адміністрацію НБУ, або розпочато процедуру ліквідації 

(ПАТ «Дельта банк», ПАТ КБ «НАДРА», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», 

ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ«КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та 

ПАТ "Імексбанк"), встановлено, що економічні наслідки інтеграції банків до 

фінансово-промислових груп в Україні є неоднозначними, в тому числі у зв’язку з 

суттєвими обсягами операцій з пов’язаними особами. 

 

 Рис. 4. Методика оцінки концентрації галузевих активів фінансово-

промислових груп в Україні 
*Джерело: побудовано автором. 
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 Тому інтегрованість банків до ФПГ може мати позитивні наслідки для 

економіки лише за жорсткого додержання вимог НБУ щодо прозорості та  

розкриття операцій з пов’язаними (афілійованими) особами,  диверсифікованості 

активів таких фінансово-промислових груп та недопущення концентрації 

галузевих ризиків. Запропоновано методику оцінки концентрації галузевих 

активів фінансово-промислових груп (рис. 4), що дозволяє оцінити ступінь 

концентрації активів з урахуванням галузевої структури корпоративних кредитів 

банків, що входять до складу таких ФПГ.  

 Методика має на меті непрямо оцінити ймовірність кредитування такими 

банками афілійованих осіб та надмірної концентрації галузевих ризиків. 

Визначено допустимим рівнем концентрації активів групи в одній 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.  

 Виходячи з визначених сучасних тенденцій та дисбалансів у формуванні 

ресурсів банків в Україні, а також механізмів реалізації інвестиційного потенціалу 

банківського сектору, запропоновано наступні пріоритети активізації 

інвестиційного кредитування банками економіки України: 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 з 

метою залучення довгострокових фінансових ресурсів; підвищення рівня довіри 

населення до банківської системи з метою залучення середньо- та довгострокових 

вкладів населення без права дострокового розірвання договору банківського 

вкладу; розвиток фондового ринку в Україні з метою мобілізації додаткових 

фінансових ресурсів; страхування кредитних ризиків банку.  

 Таким чином, подолання дисбалансів у формуванні ресурсної бази 

банківського сектору України та підвищення рівня капіталізації банків є 

важливими умовами відновлення кредитування національної економіки та 

досягнення довгострокових цілей економічного зростання в Україні. При цьому 

консолідація банківського сектору України та підвищення рівня концентрації 

капіталу банків є важливим факторами посилення конкурентоздатності 

вітчизняних банків на міжнародних фінансових ринках.  

 

ВИСНОВКИ 

У  дисертації  здійснено  теоретичне  обґрунтування та  запропоновано  нове 

вирішення  наукової задачі виявлення взаємозв’язку концентрації фінансового 

капіталу в банківському секторі України та реалізації інвестиційного потенціалу 

банків, та обґрунтування практичних рекомендацій щодо активізації 

інвестиційного кредитування вітчизняної економіки. Результати  дослідження  

дозволяють сформулювати наступні висновки теоретичного та науково-
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практичного  спрямування,  які  забезпечують  вирішення  поставлених  завдань  

відповідно  до  мети роботи: 

1. На сучасному етапі розвитку економічних відносин фінансовий капітал є 

ключовою формою існування капіталу у розумінні вартості, що має переважно 

грошову форму та в процесі свого обігу створює додаткову вартість. В умовах 

недостатнього рівня розвитку вітчизняного фондового ринку, провідна роль у 

забезпеченні функціонуванні ринку фінансового капіталу в Україні належить 

банківському сектору.  

2. Зважаючи на економічну природу ресурсів банків, фактично уся 

сукупність банківських ресурсів, що складається із власних, залучених та 

запозичених коштів, є фінансовим капіталом у його широкому розумінні.  Серед 

інституційних форм концентрації фінансових ресурсів в банківському секторі 

України визначено концентрацію через органічне зростання (капіталізація 

прибутку банк, акумуляція коштів клієнтів банку), та концентрацію через операції 

на фінансовому ринку (розміщення акцій власної емісії, залучення кредитів 

національних та міжнародних фінансових інституцій, розміщення боргових 

цінних паперів власної емісії). 

3. В умовах фінансової нестабільності та економічного спаду в Україні 

інвестиційний потенціал банків полягає у спроможності банків здійснювати 

інвестиційно-кредитні операції у межах наявних ресурсів та обмежень щодо 

здійснення активних операцій з метою реалізації тактичних і стратегічних цілей 

економічного зростання в державі. У зв’язку з недостатнім рівнем розвитку 

фондового ринку України, інвестиційне кредитування залишається основним 

механізмом реалізації інвестиційного потенціалу банківського сектору України. 

4. Основними джерелами формування ресурсів вітчизняних банків в періоди 

стабільного розвитку економіки України є депозити фізичних та юридичних осіб, 

та капіталізація нерозподіленого прибутку банків. В той же час, в роки посилення 

фінансової нестабільності (зокрема у 2014-2015 рр.), що характеризуються 

відтоком депозитів фізичних осіб та збитковістю банків, зростає роль додаткових 

внесків акціонерів до статутного капіталу банків та  кредитів НБУ як інструменту 

фінансового оздоровлення банків та підтримання їх ліквідності.  

5. Найбільшу питому вагу у кредитуванні реального сектору економіки 

України мають вітчизняні комерційні банки з активами понад 30 млрд. грн. 

Значення мультиплікатору капіталу даної групи банків є значно вищим, ніж в 

середньому для банківського сектору України, при цьому в структурі пасивів 

таких банків домінують депозити фізичних осіб (45% від пасивів банків, що 

входять до складу групи), що свідчить про високу залежність обсягів 

корпоративного кредитування таких банків від концентрації депозитів фізичних 

осіб. В той же час, в умовах посилення фінансової нестабільності та відтоку 

депозитів населення, концентрація власного капіталу банків є важливою умовою 

підтримання обсягів активних операцій банків.    

6. Переорієнтація економіки України з сировинної спеціалізації на 

виробництво наукомісткої продукції та відновлення конкурентоздатності 

вітчизняних підприємств на міжнародних ринках вимагає залучення 
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довгострокових інвестиційних кредитів (від 3 і більше років) з метою 

фінансування капітальних інвестицій. В той же час лише незначна частка 

залучених ресурсів банків має довгостроковий характер, що свідчить про 

незбалансованість за строками активних та пасивних операцій. В даному контексті 

власний капітал банків є найбільш сталим елементом ресурсів банків, що є 

основою забезпечення фінансової стійкості банків та визначає обсяги кредитних 

операцій. 

 7. Концентрація фінансових ресурсів банків є важливою передумовою 

реалізації інвестиційного потенціалу банківського сектору. Встановлено зв'язок 

між концентрацією вкладів фізичних осіб та обсягами кредитування банків, а 

також взаємозалежність між  часткою корпоративних кредитів в активах банків від 

частки власного капіталу в структурі пасивів як найбільш сталого елементу 

фінансових ресурсів банків. При цьому встановлено домінуючу роль великих 

вітчизняних банків у кредитуванні економіки України, що пов’язано як з 

концентрацією суттєвої частини вкладів населення, так і з інтегрованістю таких 

банків до фінансово-промислових груп. Проте така концентрація фінансових та 

промислових активів може мати позитивні економічні ефекти для економіки 

України лише за умов прозорості діяльності таких фінансово-промислових груп та 

дотримання вимог НБУ щодо операцій з афілійованими особами. 

8. В умовах існуючих дисбалансів у формуванні фінансових ресурсів банків 

в Україні, основними пріоритетами активізації інвестиційного кредитування 

вітчизняної економіки є: підвищення рівня капіталізації банків; консолідація 

банківського сектору України; вдосконалення системи аналізу та контролю 

ризиків наданих кредитів банків, в тому числі аналіз та контроль кредитування 

банками пов’язаних осіб; активізація присутності банків на міжнародних ринках 

капіталів з метою залучення довгострокових фінансових ресурсів; підвищення 

рівня довіри населення до банківської системи з метою активізації трансформації 

заощаджень населення в довгострокові фінансові ресурси банків; розвиток 

фондового ринку в Україні з метою мобілізації додаткових фінансових ресурсів 

банками; страхування кредитних ризиків банку.  
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АНОТАЦІЯ 

Шпигоцька Н.О.  Концентрація фінансового капіталу у реалізації 

інвестиційного потенціалу банківського сектору України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний 

університет  імені Тараса Шевченка, Київ, 2015.   

У дисертації узагальнено теоретичні і практичні підходи до трактування 

поняття «концентрація фінансового капіталу», визначено основні форми його 

концентрації в банківському секторі України. Встановлено взаємозв’язок 

концентрації фінансового капіталу та реалізації інвестиційного потенціалу 

банківської системи України, що реалізується шляхом концентрації капіталу 

банків, акумуляції заощаджень населення, тимчасово вільних коштів підприємств 

реального сектору економіки, а також залучення фінансування на міжнародних 

ринках фінансового капіталу, та їх цілеспрямованого використання з метою 

кредитування ключових секторів вітчизняної економіки.  

Запропоновано методику щодо виділення окремих гомогенних груп банків, а 

саме: державних банків, вітчизняних комерційних банків, та комерційних банків – 

дочірніх структур банків країн СНД, Європи та США, визначення їх ролі у 

кредитування реального сектору економіки України. Удосконалено практичні 

підходи до аналізу залежності обсягів кредитування реального сектору економіки 

від структури пасивів банків, вартості залучених ресурсів та інтегрованості банків 

до формалізованих або неформалізованих фінансово-промислових груп на основі 

використання економіко-математичної моделі.  

Обґрунтовано основні пріоритети активізації інвестиційного кредитування 

реального сектору економіки в контексті реформування фінансового сектору 

України, зокрема: підвищення капіталізації банків, консолідація банків 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 з 

метою залучення довгострокових фінансових ресурсів; підвищення рівня довіри 

населення до банківської системи з метою залучення середньо- та довгострокових 

вкладів фізичних осіб; розвиток фондового ринку в Україні з метою мобілізації 

додаткових фінансових ресурсів банками; страхування кредитних ризиків банку. 

Ключові слова: фінансовий капітал, інвестиційний потенціал банку, 

інвестиційне кредитування, банківський сектор України, комерційні банки. 
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В диссертации обобщены теоретические и практические подходы к 

трактовке понятия «концентрация финансового капитала», определены основные 

формы его концентрации в банковском секторе Украины. Установлена 

взаимосвязь концентрации финансового капитала и реализации инвестиционного 

потенциала банковской системы Украины, которая реализуется посредством 

концентрации капитала банков, аккумуляции сбережений населения, временно 

свободных средств предприятий реального сектора экономики, а также 

привлечения финансирования на международных рынках финансового капитала, и 

их целенаправленного использования в кредитовании ключевых секторов 

экономики Украины с целью достижения тактических и стратегических целей 

экономического развития. 

Предложены подходы к определению гомогенных групп банков, а именно 

определения групп банков на основе критериев происхождения их капитала 

(государственные банки, отечественные коммерческие банки, коммерческие банки 

- дочерние структуры банков стран СНГ, Европы и США) и размера их активов 

(до 10 млрд.грн., от 10 млрд. грн. до 30 млрд. грн., и более 30 млрд. грн.). На 

основе предложенного подхода к группированию банков определена роль каждой 

из групп в кредитовании реального сектора экономики Украины. Установлена 

доминирующая роль украинских коммерческих банков с капиталом более 30 млрд. 

грн. в кредитовании реального сектора экономики. Усовершенствованы 

практические подходы к анализу зависимости объемов кредитования экономики 

Украины от структуры пассивов банков, стоимости привлеченных ресурсов 

банков и интегрированности банков в формализованные или неформализованные 

финансово-промышленные группы на основе использования экономико-

математической модели. В виду потенциальной концентрации отраслевых рисков 

в рамках отдельных финансового-промышленных групп, предложена методика 

оценки уровня концентрации отраслевых активов таких финансово-

промышленных групп с целью предотвращения чрезмерной концентрации 

отраслевых рисков.  

Обоснованы основные приоритеты активизации инвестиционного 

кредитования национальной экономики в контексте реформирования финансового 

сектора Украины, в частности: повышение уровня капитализации банков; 

укрупнение банков через их слияния и поглощения; усовершенствование системы 

анализа и контроля рисками банков, в том числе усиление мониторинга операций 

банков со связанными лицами; активизация присутствия банков на 

международных рынках капиталов с целью привлечения долгосрочных 

финансовых ресурсов; повышение уровня доверия населения к банковской 

системе с целью привлечения средне- и долгосрочных вкладов; развитие 

фондового рынка в Украине с целью мобилизации дополнительных финансовых 

ресурсов банками; страхование кредитных рисков банка. 

Ключевые слова: финансовый капитал, инвестиционный потенциал банка, 

инвестиционное кредитование, банковский сектор Украины, коммерческие банки. 
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SUMMARY 

N. Shpygotska The concentration of finance capital in realization of the 

investment potential of the banking sector of Ukraine. – Manuscript.  

The dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of economic 

sciences in the specialty 08.00.08 – Money, finance and credit. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Kyiv, 2015.  

The dissertation is devoted to the theoretical and practical foundations of the 

financial capital concentration in the banking sector of Ukraine. The structural 

relationship between financial capital concentration and realization of the investment 

potential of the banking sector of Ukraine is defined. The core mechanisms of 

investment potential realization of banking sector of Ukraine are discussed.  

The methodical approaches to banks’ grouping in Ukraine are developed. In view 

of the characteristics of the banking sector of Ukraine, banks’ grouping was performed 

based on such criteria as: the origin if bank’s equity capital (i.e., state-owned banks, 

domestic banks, and banks - subsidiaries of international banks) and banks’ assets size. 

This allowed to define the contribution of each bank group into total volume of banks’ 

corporate lending. The impact and implications of bank’s integration into formal or 

informal financial industrial groups are characterized. 

The key priorities for intensification of banks’ investment lending are defined as 

follows: increasing level of the financial capital concentration in the banking sector of 

Ukraine via capitalization and consolidation of banks through mergers and acquisitions; 

improving system for risks analysis and control, as well as monitoring over banks’ 

related party lending; stimulation of active presence of Ukrainian banks in international 

capital markets; increasing households’ confidence in the banking system; development 

of Ukrainian stock market.  

Keywords: financial capital, investment potential of the bank, investment lending, 

banking sector of Ukraine, commercial banks. 


