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:

В

економiцi кожноi краiтпл ринок баr*dвськrлс послуг вiдiграе вsгому роль:
забезпечуе eKoHoMircy необхiдпами фiнансовими ресурсами та каЙталами,
сприяе розвитку ii господарськоi системи та створюе необхiцнi передумови дJIя
розширеного вiдтворешш економiки.
Окреслеrпrя прiоритетнrоr напрямiв упроваджоннlI HoBlD( посJýд, на як]т>(
повrдлнi буr, скошIеЕгрованi зусилJuI зумовлене zlктивним розвитком та
розширеншIм сфер дйльностi банкiв. Внаслiдок посиленнrI мiжбаrпdвськоi
коrжуреIщii на банкiвсъкому риIжу столrдIi спостерiгаеться теrцетщiя до
розширешrя ряду наданLD( посJцл. А саме, соред данIш баIжiвських пос-гцrг слiд
вiдзначrrги: TpacToBi операrпi; посJý/ги зi збережеrпrя цiшrостей;
консультацiйшо-iнформащiiшli посJýли; гараrrгiйшri та посередшщькi послуги;
факгориIтовi та лiзиrrговi операфi. Ана_гliз динамiки кiлькостi банкiв е
визначiLпъним в характеристшli стану plшilry баrпсiвських послуг. Станом на
01.01.20|9 р. в YKpaiHi дiе 77 банкtц з HlD( 17 зi 100% з iноземтшлм капiта-rrом
(табл. 1).
Таблрпrя

кiлькостi банкiв

20l4-2018
Роки

показники
Кiлькiсть дiючих банкiв
у т.ч, зi 100% iноземним
капiталом

20\4

201 5

145
19

,Щэаерело: сюtаdено aчmopcLfuru на octюBi dанuх
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Вiдхилення
даних 2018
вiд даних

2016

20l.,7

||,7

96

82

,7,7

- 46,в9

|7

\7

16

|,7

- 10,53

201 в

2014 р.,

О/о

[IJ

За дослiд>lqлватмй перiод 20|4-2018 рр. кiлькiсть дiючих баrпсiв скоротипася
на46,89 О/о, у тому числi з iноземним каЙталом на 10,53 %. Це е негативною
тендеrщiею дJIя розвитiý/ фiнансовоi систоми Украiтм. За наводеною
статистикою можна зробити висновок, що дJIя стабiлiзацii фiнаясового стаЕу
банкiвськоi системи Украiшт е завдzlншI очищенш{ баrжiвськоi системи вiд
баласry (<нещ)озорого), (вжо мертвого)> та (слабкого> бшп<и стають головним
прiорrrгетом. Щей захiд не сцриlIе розви-тIrу довiри до баrпсiвськоi системи та
перешкоджае цроцесу вцровадженIuI iнтrовацiйнLD( продуктiв та технологiй на
вiтчизнянrй батrrdвський рrшок. Але, Travr не менше, це дозволяе стабiлiзувати
фiнансове стtшовIще завдяки високоякiсному управлiнrrrо ризиками в

банкiвському ceKTopi, що,

в свою

чорry, повинно змiцнитrа стабiльнiсть

44

фiнансовоi системи краiни в цiлому. Також досить важJIивим е розподiл
комерчiйтптх банкiв Украiни за регiонами, оскiльки вiд кiлькостi банкiв в
регiонi з,lJIежить розширешuI клiентськоi бази, посиlrенюI фiнансовоi
грамотностi серед населеншI та зростанюI можливостi використання
населенюIм банкiвських послуг та гшатiжнюr засобiв. Дану тенденцiя показано
на црикJIадi MicTa Киева (рис.1).
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,Щжерело: сtа,lаdено aBmopctJyru на ocHoBi daHux [2J

01.01 ,20|9 в Киевi
найбiльша
кiлькiсть cTpyKTypHIтx пiдроздiлiв банкiв - 1096 шт. (рис.
розмiщена
1). !ана статистика свiдчrать про HepiBHoMipHIй i не завжди економiчно
виправдаrий подiл ринку банкiвськrтх pecypciB та охоплення клiенryри
баrпсiвсьюпчrи посJý/гами, що мzlють в нI,гх нагirльну потребу.
У Киевi, станом на 01.01.2019, зосереджено найбiльша кiлькiсть фiлiй та
вiддiлень ба:псiв - близько 80%. Дана кiлькiсть повинна була б повнiстю
забезпечувати потреби населеннlI у банкiвськrдс послугах. Проте, якiсть
банкiвськrаr посJý/г зчLпежить не лише вiд кiлькостi банкiвськrтх установ,
представлених на ринку послуг для фiзичних осiб. Згiдно данlD( НБУ, за
пiдсУмками чотирьох кварталiв 2018 р. серед 77 банкiв, що праIцов€tли на
ринку, збиткiв зазнztпи - 1З, а прибутковими вiдповiдно були - 64.
ЗОкРема, найбiльшi прибугки були зафiксованi в ПривабаЕil(у (l|,7 млрд
грн), Райффайзен Банrсу ABa_Trb (5,1 млрл грн), Укрсиббанку (2,66 млрд грн),
ПУМБi (2"а4 млрд грн) та ОТП Банку (1,97 млрд грн) (табл. 2).
На СЬОгОднi прибутковiсть сектору перевершуе попереднi очiкування НБУ,
операцiftтi прибутки cTpiMko зростають, а вiдрахуванIuI до резервiв доволi
низькi. Очiкуеться, що висока прибутковiсть збережеться й у наступних

За даними НацiончlJIьного банку Украiни станом на

KBapTulпzlx.
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ТоП-10 банкiв за обсягом
l

лэ

2
J
4
5

6
7
8

9
10

станом на 01.01.2019

Прибуток, тис. грн
11 668 277
5 087 934
2 657 94з
20з7 52|
1 974 310
I 462 949
1, 4l4 626
1 258 335

Баrrк

Приват Банк

Рйффйзен Банк Аваль
Укрсиббанк

пумБ

оТПБанк

Кредi Агрiколь Банк
Сiтiбанк
Альфа-Банк
Укрексiмбанк
Укргазбанк
,Щэюерело:

Таблитlя2
тис.

958 49,1

,766I09

сtааёено авmораллu за dанuлuu [2, 3J

у

Найбiльшi збитки було зафiксовано
Сбербанху (-7,6 млрд грн),
Промiнвестбанrqу (-3,4 млрд грн), Укрсоцбанку (-886 млн грн), Кредиlг Щнiпро (229 млн грн) та Форвардi (-165 млн грн) (табл. 3). Струкryра банкiвських

активiв е неоднозначною. Криза 20|4-2016 poKrB цризвеладо зростання частки
облiгацiй внугрiшrъоi державноi позики у cTpyKrypi активiв банкiвського
сектору та ваги державних банкiв у ньому (рис. 2).
Таблиrц З
ТоП-10 банкiв за обсягом збиткiв станом на 01.01.2019
тис.
Nь
1

2
J

4
5

6

7
8

9

l0

Банк
Сбербанк
Промiнвестбанк

Збиток, тис. грн
-7 614 186
-3 38в 916
-885 987
-228 ввз
-165 157

!црсочбанк
Кредит Щнiпро
Форвард Банк
Правекс-Банк
Вернум Банк
MicTo Банк
Банк Львiв
Юнекс Банк

-1з,7

з94

-108 714
_83 з55
-4]l 5,76

-l 1

l9l

!жерело: склаdено авmоролп за dанuлtu [2, 3J

Виходячи З даних на рис. 2, слiд зазначити, що у cTpyкTypi банкiвських
aKTrшiB пеРевzDкають кредити СГ, в тоЙ час як щредити ФО займають найменшу
частý/, а на кошти запозиtlенi вiд НБУ припадае зовсiм невелика доля. З 2015 р.
СПОСТеРiГаеТЬСя поЗитивна тенденцiя в частцi цiнrптх паперiв, що пов'язусться з
ТИМ, ЩО ВОНИ ПОЧilПИ Включати у себе вкладеннrI в довгостроковi iнвестшдii.
А ВiД ПОчатку 2017 р. пожвавленIuI споживчого кредитування зумовJIюе
зростанrUI частки чист!D( кредитiв фiзичнlтм особам. На сьогоднi споживче
креди:ryВанIIrI цродовжуе активно зростати та зберiгае надзвиЕIайЕу
привабливiсть для баrпсiв. Воно вже становить понад половину кредитного
портфеля деяких iз них (рис. 3).
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.Щэrcерело: склаdено авmорсилu

за daHu.ltlu [I, 2]

Споживче кродитуванIuI активно зростае вже бiльше двох poKiB. Пiсля ривка
З ниЗЬкоi бази темпи знизипися, zlJIе досi перевиIIц/ють ЗOО/о plp. Кредити на
пОточIi потреби домiнують у портфелях низки банкiв. СпiввiдношенIul BaJIoBиx
споживчpD( кредитiв до ВВП е нЙнижчим у регiонi - лише 5,7О/о. Боргове
HaBaHTaЖeHIUI на Домогосподарства помiрне - усього 8,7Уо рiчного та нzUIвного
ДОХОДУ. ПРОте домогосподарства з наfo{ижчими доходами значно бiльше
ЗаКРедитОванi. Кредити на поточнi потреби становлять 70% роздрiбного
ПОРтфеля (ще 20% - на цридбання нерухомост"t,7Yо - автокредити то"'ЗО/о - не
iншi цiлi) [З-6l.
47

Олразу гriсля кризи зростанIuI кредиryваннrI значною мiрою пояснювzlJIось
вiдкладеним споживчим попитом. Наразi чей фактор не настiльки вагомий.
Визначальними е високi споживчi HacTpoi та жваве зростання доходiв
нассленrul. Першi спонукають населенюI витрачати майбутнi доходи на

задоволенIuI поточн}tх потреб.

Дру.i створюють упевненiсть, що кредит не обтяжить сiмейний'бюджет.
Високrй попит на кредитнi кошти дае змоry баrшсам зберiгати високi кредитнi
ставки. YTiM, стандарти кредrтryванюI теж пом'якшилися: згiдно з
оIIитуванIrIми цро умови кредитуванIuI пiсля кризи банки значно знизили
вимоги до позиtI€lJIъникiв. Вiд середини 2018 р. вони знову поч€Lпи зростати, zLпе
досi значно м'якпIi, нiж наприкiнщ 2015 р. Щоб краще вивчити споживче
кредитуванIut та офнити його ризIжи, НБУ провiв aHKeTyBaHmI семи баrпсiв та

iнтерв'ю з п'ятьма фiнансовими установами, найбiльш активними у сегментi. За
даними баrшdв, для кредрrц/ванIu{ на поточнi потреби вони застосовують три
ocHoBHi iнструмеrrги: кредитнi картки, кредити готiвкою та кредити на
придбаrшя ToBapiB. Мета отриманнrI кредиту прямо фiксуеться лише дJuI
третього: зазвичай це купiвля побуговоi технiки. В irшlих випадках, яких
переважна бiльшiсть, ii неможливо вiдстежити: загц.ченi кошти с частиною
загапьного обсяry pecypciB, iз яких домогосподарства фiнансують ,поточне
споживанюI.

Третiй piK поспiль тривае cTpiMKlai розвиток кредитуваннrI фiзичrптх осiб. У
його ocHoBi лежить видача незабезпечених споживчих кредитiв. Щоб ретепьно
оцiнити ризики цього сегмента, в I кварталi 2019 р. НБУ опитав банки про
характеристики ixHix клiеrrгiв у розрiзi груп за доходчtми. В опиryваннi взяли
участь 2З респонденти, на якi црипадае 86О/о виданpD( роздрiбнюс кредитiв,
переважно споживчих, вкJIючаючи автокредити [1]. Його розультати покa}зilJlи,
що банкiвськi портфелi споживчих кредитiв неоднорiднi, однак у них
домiнують позиччtльники з низькими доходами та боржнrлси, по як}Iх вiдсугня
iнформацiя про доходи.
Обидвi групи створюють певний ризик дJuI банкiв. Тrдчr часом кредитLI
домогосподарствам iз середнiми та високими доходами становлять невелику
частку портфеля й мають значrrрrй потеrщiал дIIя зростанюI (рис. 4).
Протягом 20Т7-2018 рр. кредити на поточнi потреби зросли майже вдвiчi. I_!e
ЗУМОВЛеНО насаМперед збiльшенням в 1,5 раза кiлькостi боржrпшсiв, {lJIe i
середrul сума одного кредиту помiрно зростала. Обидва чинники - наслiдок
пiдвищен}ul доходiв населенIuI, зокрема зарппати нйманих црацiвникiв, що
СТаНОВЛяТЬ 2lЗ усiх позичilльrпшсiв. Серед населеннrI з доходами до 20 тис. грн
НаfoiОпУлярнiшi банкiвськi цродукти з коротким TopMiHoM та мitлою сумою:
кредитнi карти, лрiбнi кеш-кредrги (до l0 тис. грн) (рис. 4).
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Розподiл кред.rтноi заборгованостi за piBHeM доходiв боржшжа

неоднорiдшЙ. Баrтки мають iнформацiю про дохiд 81%о позичалъникiв. Серед
нIж нЙвагомiша група * боржrики з доходом до 7 тис. грн. На Hei припадае
половина клiеrrгiв та маЙже третина заборгованостi. Щанi респо[центiв
указують на то, що третину в нiй cTaHoBJUITb понсiонери, iншi отримувачi
допомог, IшатоспроможЕiсть яких низька Й нестабiльна. Профiль клiентiв з
доходами понад 20 тис. грн суттево вiдрiзняетъся. Bor*r беруть iкредити
перевtDкно на купiвrшо ToBapiB тривitпого вжитку, зокрема транспортних
групi
засобiв, на якi припадае маЙже третина вЙ залишку борry.
iз
вiд
нйманi
позиt{zlJlьникiв
20 до 50 тис. |рн двi третини
доходом
працiвники, а з доходом понад 50 тис. грн бiльше половини - фiзичнi особипiдприемцi (ФОП), Кредити цих груп обслцrговуютъся наiilФаIце: частка
простроченlD( значно нижча вiд середнього значенIuI по банках. Збiльшенrrя
частки неефективнLD( позик на тлi катаатрофiчного знецiноння гривнi змушуе
банки скоротити персонz1,'I, заощадvIтvI на операфйтих витратах та комiсiях,

У

переглянути структуру доходiв, оптrачriзувати депозитнi та кредитнi портфелi та
вiдкласти cBoi амбiтнi проекти з irпrовацiforого розвитку до <кращi> часи.
Виконання рекомеIцацiй Базель III шляхом реryJIюванIuI розмiру кре.шатного
ризихý/ через акгивнi баrпсiвськi операцii вiдповiдно до Постчшови Правлirшя
Нацiона;lьного банку Украiни Jrlb 351 сприяло зменшенню зовнiшнього борry
також кiлькостi збиткових банкiв
баrпсiв,
YKpaiHi. Застосуваrшя

а

в

III банкiвською системою Украirпr, якi успiшно
iноземними
застосовуються
банками у своiЙ дiяльноотi, дозволить не лише
зменшити кiлькiсть збиткових банкiв, аJIе й привести ix до прибугковrоr
держава. Але слiд пiдкреслити, що не Bci yкpaiнcbкi баrпси змо}Iý/ть проЙти
рекомеrцацiй Базелlя

тестуваню{ та адаптацiю.

Не менш вчDкJIивим ресурсом е формуванюI депозитноi полiтики банку, яка
базуеться на достатньому piBHi вiдносин банrсу з клiентами та вiдповiдно

нацiлена на розвиток та вдосконzшеннrt (табл. 4).

49

на банкiвськi

Таблиця 4
2019

станом на

Залишки коштiв, млн грн

Змiна,

%до

показники

Киiв

YKpaiHa

бiзнесу
у нацlон€lпьнlи вtlJIютl
в 1ноземнlи вflлютl
ltлселення

у нацiональнiй валютi
в 1ноземнlи вulлютl

зaгального

пiдсумку
по YKpaiHi

з65 4|9
227 659
,760
1з7
5з9 995
311 864

2з9 074
1зб 659
|02 4\5
|99,7|2

z28 |з1

tэюерело: сtочаdено авmоралlч за dанuмu

65,4
б0,0
74,з

у
рiчному
обчисленнi
1

до
початку

за
мiсяць

року

1,3

0,3

в,,7

\8,2

11

з7"0

2,|

17,8
0,4

106 847

з4,з

12,2

55

92 865

40,7

-75

-5,0

[l, 2]

о%

6,з

-6"в
_0,9
1,3
a,

-JrJ

Аналiз данlD( щодо заIý/чених депозитiв на банкiвськi рахунки дозвоJIив
зробити висновок, що економiцi Украiни в цiлому та MicTa Киева окремо
притаманнrй досить високrй piBeHb доларизацii. Така значна доларизацiя в
першу черry була зумовлена економiчною нестабiльнiстю, рiзкими змiнами
iнфляцii та нестабiльrпш,r обмirшшr,r курсом. Вiдповiдно Bci вищеперераховzшi

чинники зумовили недовiру HaceлeHIuI та бiзнесу до нацiональноi валюти [7,8].
Також, ми можемо спостерiгати, що значна частка серед зап}4IенID( депозитiв, у
розрiзi регiонiв, црипадае на Кйв. Особливо помiтною дана теIценцiя е серед
заJý/чених вкладiв вiд бiзнесу (на столrлцо припадае бiлъше половl,пти).
Виходячи з рис. 5, слiд закцентувати уваry на позитивнiй динамiцi щодо
ставок у гривш та навпiжи, негативнiй, що стосусться ставок за депозитами у
iноземнiй ваIIюти. За ocTaHHi 10 poKrB сиryацiя була неоднозначною (рис. 5).
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Пiсля кризи piBeHb доларизацii баrшсiвського сектору зменшився, однак досi
далекий вiд оптимаlrьного. Пiд час ocTaHHboi хвилi девальвацii piBeHb
доларизацii кредитiв та депозитiв сягнув пiкових 60% [7, 8].
Пiсля цього BiH зrпrзrвся й уже понад piK тримаеться в дiапазонi 4l45o/o.
Клiеrrтеr зберiгають кошти в iноземнiй валютi, щоб уникЕути втрат вiд
девrlJlьвацii. Нинi вiдсотковi ставки на вкJIади говорять про полiтику держави
щодо зменшенюI доларизацii. Порiвняно з 2009 р, коJIи був пiк по вiдсотковим
ставкам у iноземнiй валютi, у 20|9 р. вже спостерiгаеться протиJIежна
теrrденцiя.

Зi

ставками у нацiоналънiй валютi опостерiгаетъся зовсiм iнша сrтryацiя.
ВелIжi ставки по депозитам у нацiональнiй валютi стимуJIюють населеннr{
бiльше вкJIадати та довiряти данiй валютi.
Загалом ринок банкiвських посJý.г Украiни в цiлому та Киева окремо мае cBoi
особливостi та специфiчнi риси, rцо пов'язано, перш за все iз розвитком
вiтчизняного фiнансового ринку i економiки. Так, незважаючи на те? що в
свiтовiй банкiвськiй практlтдi використовуеться бiльше З00 банкiвських посJцл,
в YKparHi цей покzlзник значно менший, де левову частку займають кредитнi
посJý/ги в трад!щifolому розумiннi, адже на лiзиrг, факторинг, форфейтIтlг,
iнвестlпliЙне кредиryванIUI припадае близько 7Оlо креди:гних операцiЙ банкrв
[9, l0].
Пiдвищенню конкурентосцроможностi банку у заJý/ченнi додатковlD( коштiв
на депозити рiзних груп клiснтiв сприятиме застосуваннrI комIIлексного
обслуговування клiенryри, тобто задоволеншI потреб клiентiв у рiзноманiтrптх
посJr}.гах. I-{e означае, що oKpiM традищйного кредитно - розрахункового i
КаСОВОГО ОбСr5.говуванIuI, банки над€lють cBoiM клiентам rцл} низку додатковLtх

посJý/г. Постiйне розширення дiапазону посJý/г, знюкеннrI ix BapTocTi,
покрап\енIuI якостi кред4тно - розрахункового i касового обсr5rговуваннll,
наданшI рiзного роду консультацiй, пiльгове обслуговуваннrI постiйних

вкладrмкiв сприlIтимутъ збiльшеннrо об сяry кредитних р ecypciB банку.
Iнновацiй у банкiвськiй системi, якi постiйно впровадяý/ють yкpaiHcbKi банки
та банки з iноземнrдл капiталом сприlIють як пiдвищенню рiвня обслý.говувiшюI
клiентiв банкiв так i розвитIsу фiнансовоi системи Украiни. YKparHcbKi банки
швидко взяли на озброенюI системи меноджменту cTocyHKiB з клiентами -

Customer Relationship Management (CRM), яка розширюеться завдяки
впровадженню наЙновiтнiпI}tх технологiЙ. Питанrrя про те, чи дifu.iпr iшrовацii
у банкiвськiй сферi до Bcix верств населенюI, е важливим i не такlп,r простим,
як може здuтися на псршlй погляд [9, 10].
Що сучасннlD( банкiвсьюоr iнновацiй, якi стають все бiльш доступними та
звиtIними для Bcix верств населеншI Украiни, вiдноситься фiнансова iнклюзiя наданюI населенню фiнансових посJýiг поза можами фiнансовшr установ
шJuIхом використаннrI iнформацiЙних та комунiкацiЙних технологiЙ i
небапкiвськI,D( агетrгiв дJIя заJIученIшI Toi частI,шIи населенIuI, яка ще не була
охоппена фiнансовпчrи установами. Фiнансова iнклюзiя може вкJIючати також
аЛЬТеРнативнi гlлатiжнi сервiси, продукти сц)ахування, накопиrrеннll i таке
iнше. Сучаснi банкiвськi irшовацii у виглядi Irrгорнет - cepBiciB та спецiальних
51

у

мобiльнlD( толефонах зацлIають до сфери банкiвськrтх посrцrг Bci
верстви насолення i надаютъ можливiсть отримати банкiвськi посJý/ги у
поштових вiддiленнях, сусiднiх магазинах та iнших зрyIнI,D( локацiях.
Ефективнiсть банкiвських irпrовафй для банку полягае у отримати додатковий
дохiд за рахунок збiльшеrrrrя кiлькостi клiеrrгiв) а для клiеrrгiв - у можJIIшостi
зекономити певIIу кiлькiстъ працi, часу, pecypciB i грошових коштiв.
додаткiв

в

европейсъку банкiвську сферу передбачае
запровадженIuI един?D( стаrцартiв у сферi банкiвського реryлюваннrl. У
Свропейсъкому Союзi рекомеrцацii Базельського KoMiTery з банкiвського
нагляду, вiдомi як "Базель II" та "Базель III", застосовуються для взаемноi

Iнтеграцiя Украirпа

iнтеграцii банкiвських систем кран-членiв союзу таза його межами.
Таким чином, за с}п{асних умов необхiднiсть адаптацii украiнського
банкiвського законодавства до реryляторних вимог Свропейського Союзу, з
одного боr.у, та усунешIя наслiдкiв кризовlD( явищ, що поширилися в
банкiвському ceKTopi Украirи у 2008-2009 та 201.З рр. 20l5 piK, з iншого боr.у,
закликае Нацiональний банк Украiни (НБУ) переглянути пiдходи до уцравлiння
ризиками в банкiвськiй системi до впровадженIuI статцартiв Базель III,
остаточний перехiд до якlD( заIшанованrй в еС на 2019 piK (Базелъський
KoMiTeT вiд Банкiвськrй нzгляд, 20|7).
Реалiзацiя рекомендацiй Базеля III Нацiональним банком Украiни
розпочtlJIася лишо у 20|5 роцi, i вiдrовiдно завершеню{ цього цроцесу в YKpaiHi
плаЕуеться на 2020 piK, тобто на piK пiзнiше, нiж BiH вiдбудеться в державахчленzlх Базельського KoMiTery. Розробка Bcix нормативно-правовlD( aKTiB
стосовно Базельськоi угоди повинна бу." завершена в поточному роцi. Такrдr
чином, дJuI тестування та впровадженIuI нових вимог до капiтапу
призначаються наступнi три роки, що призведе до активiзацii капiтальних
буферiв та запровадженюI нових вимог щодо показникiв вчDкеля в2020 рощ.
Банкiвська система е кJIючовим елементом економiки будь-якоi краirп,r.
Сьогоднi багато науковцiв та експерri* у гапузi банкiвсъкого реryJIюваннrI
вважають рекомеrцацii Базеля II та Базеля III Базельського KoMiTery з
банкiвсъкого наглялу ефективним iHcTpyMeHToM iнтеграцii банкrвськlD( систем
краiн-членiв еС. Вrжонання рекомеIцацiй Базельського KoMiTery з баrпсiвського
нагляду в банкiвськiй системi Украiтшr виrIвило певнi iндивiдуальнi особливостi
в процесi вцровадженшI загзL,Iьн}tх стаrцартiв Базеля.
1, Очищентrя банкiвськоi системи е необхiдною умовою змiн. В цьоIчry
випадку йдеться про рiшуче рiшетшя реryлятора вивести з фiнансового ринку
Украни гrрибуткових банкiв баrжи iз (непрозорою структурою власностi>>,
банки, якi е порушшд(ами законодавства у сферi фiнансового MoHiTopш{ry та
банки, якi е поза вIшивом фiнансового монiторшrry i якi розташованi на
територii боЙових дiЙ на Сходi Украiни та незаконно анексованiй Автономнiй
РеСгтУблiцi Крим. Очиrrдентrя банкiвськоi системи е кJIючовим, оскiльки воно
змiцнIть yKpaiHcbKi баrжи i, отже, фiнансову стабiльнiсть.

2. Оптимiзацiя банкiвськоi системи як ефекгивного iHcTpyMeHry
антикриЗового управлiння. В умовах падirшя нацiональноi ваJIюти та

вiЙСькОвих операцiй на територii краiни деякi yKpaiHcbKi банки проводили
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неефектIану полiтш(у створеншI резервiв дJuI компенсацii потеIщiйнI,D( втрат за
pzlxyнoK активних баrпсiвськrл< операцiй. Все це сприlIло виведенню
неплатоспроможних банкiвських установ з банкiвського ринку через ix
недостатню капiталiзацiю та нездатнiсть власнrжiв (акцiонерiв) надати банкам
належний piBeHb фiнансовоi пiдгрршчrки. Те саме стосувzrпося банкiв, якi були
нездатнi виконувати резервнi резерви на потенцifuii втрати внаслiдок активнIа(
банкiвськrл< операцiй та банкiв, якi за бажанням ix власнrдсiв, вrарiшипи
переорiенryватися на irшIi види фiнансовоi дiяльностi,
3. Баrжи з iноземrппчr капiталом е найбiльш стабiльними в баrпсiвськiй системi
Украir*r. ix частка на ринцу позик е найбiльшою i становить 44О/о. Значна частка
на ринку депозитiв - З5%. Кiлькiсть баrпсiв з iноземrим кайталом е стабiльною.
Таким чином. iмгшементацiя рекомеIцацiй Базель III у банкiвськiй системi
YKparrпl мае широкi перспективи та потребуе постiйноi уваги з боrqу
банкiвсъкого сектору, вкJIючаючи Bci державнi, приватнi та iноземпi банки з
метою закрiгlлrення стабiльностi фiнансовоi системи краiни в цiлому.
Впровадження банкiвською системою Украiни антlшФизових заходiв у
вiдповiдь на недолiки
фiнансовому реryлюваннi поряд iз виконанням
методологiчних рекомендацiй Базеля III у сферi банкiвського реryJIюванюI та
широке вцровадженнJI банкiвськiй iнновафй у дiяльнiсть украiнськrж банкiв
сприятиме новiй фазi в банкiвському середовIшli при iнтеграцii ii до банкiвськоi
системи СС.
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