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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Трансформації у банківській системі залежать від 

змін, які відбуваються у фінансово-економічному просторі, так, важливо, щоб 

банківська система могла швидко адаптуватися до змін умов функціонування, 

забезпечуючи економіку країни достатніми фінансовими ресурсами та 

підтримуючи показники фінансової стійкості й стабільності банківського 

сектора. Відповідно, пріоритетним напрямом зміцнення фінансової безпеки 

України вважаємо розвиток її банківської системи в сучасному фінансово-

економічному просторі.  

Проблема розвитку банківської системи України в сучасному фінансово-

економічному просторі активно досліджується вітчизняними ученими-

економістами, серед яких доцільно виділити: В. Дубчака [17], Н. Навроцьку 

[22], С. Алексєєву [5], Н. Беника [7], І. Благуна [9], О. Вовчака [11], М. Гасюка 

[13], В. Дудченка [18] та інших авторів.  

Здебільшого дослідники приділяли увагу теоретико-методологічним 

засадам розвитку інститутів фінансового сектору та визначенню механізмів 

трансформації банківського сектору. Наявність дискусійних питань стосовно 

механізмів розвитку банківської системи України в сучасному фінансово-

економічному просторі, які потребують подальших досліджень, спричинили 

вибір теми наукової роботи, її мету, завдання, методи та напрями дослідження. 

Мета і завдання. Метою наукової роботи є поглиблення теоретико-

методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо розвитку 

банківської системи України в сучасному фінансово-економічному просторі як 

засобу зміцнення її фінансової безпеки.  

Відповідно до зазначеної мети в роботі було поставлено та вирішено 

взаємопов’язані задачі: 

– досліджено сутність, роль і значення розвитку банківської системи 

України; 

– надано характеристику сучасному фінансово-економічному простору;   

– проаналізовано стан банківської системи України; 

– здійснено оцінку стану сучасного фінансово-економічного простору 

України; 
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– обґрунтовано пропозиції щодо розвитку банківської системи України у 

сучасному фінансово-економічному просторі. 

Об'єктом дослідження є банківська система України в сучасному 

фінансово-економічному просторі. 

Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні 

аспекти функціонування банківської системи України в сучасному фінансово-

економічному просторі. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 

загальнонаукові та спеціальні методи: метод порівняння – для співставлення 

аналогічних значень абсолютних та нормованих значень індикаторів стану 

банківської системи України; фінансово-економічний аналіз – для аналізу стану 

складових банківської системи та їх ефективності; методи аналізу і синтезу – 

для групування індикаторів та складових стану розвитку банківської системи; 

статистичний аналіз – у процесі зіставлення сформованих даних між собою та з 

іншими даними; абстрактно-логічний метод – у процесі формування 

теоретичних узагальнень та висновків. 

Інформаційною базою дослідження виступають законодавчі та 

нормативно-правові акти у сфері функціонування банківської системи, зведені 

дані Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної 

служби статистики України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Інтернет-ресурси, результати 

власних досліджень і розрахунків за темою наукової роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

обґрунтуванні рекомендацій щодо розвитку банківської системи України в 

сучасному фінансово-економічному просторі, у процесі чого: 

удосконалено: 

– теоретичні підходи до трактування категорії «фінансово-економічний 

простір», яку автор розглядає як інституційне середовище, яке представлено 

сукупністю фінансово-економічних відносин між його суб’єктами 

(домогосподарствами, суб’єктами господарювання, фінансовими інститутами, 

державою), що характеризується циклічністю розвитку, неоднорідністю, 

різноманістністю, високим рівнем вразливості від шокових явищ, тримірністю, 
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анізотропністю, динамічністю та вимірністю, що сприятиме удосконаленню 

понятійно-категоріального апарату економічної науки; 

– механізм оцінювання фінансової стійкості банківської установи на 

основі індексного методу, в якому представлено послідовність розрахунку 

інтегрального індексу поточної фінансової стійкості банківської установи на 

основі узагальнення коефіцієнтів платоспроможності; якості активів; поточної 

ліквідності; довгострокової ліквідності, та обґрунтовано до використання 

динамічну оцінку фінансової стійкості банківської установи, що базується на 

розрахунку середніх значень та середньоквадратичних відхилень коефіцієнтів; 

– напрями вдосконалення системи оподаткування банків, серед яких: 

диференціація ставки податку на прибуток; запровадження методики 

коригування об’єкту оподаткування банків на період стабілізації фінансового 

сектора економіки; розширення бази оподаткування податком на прибуток за 

рахунок оподаткування сум дооцінки іноземної валюти, придбаної банком. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

поглибленні теоретико-методичних засад розвитку банківської системи 

України в сучасному фінансово-економічному просторі. Практичні 

рекомендації роботи щодо напрямів вдосконалення системи оподаткування 

банків та представленої схеми архітектури ВРМ системи прийнято для 

подальшого використання МРУ «Приватбанк» (довідка від 24.01.2019 р.). 

Апробація результатів. Основні висновки представлених у науковій 

роботі досліджень доповідались на III Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних 

відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» (м. Ужгород, 19 

листопада 2018 р.), II Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Трансформація фінансової системи україни: тенденції та перспективи 

розвитку» (Миколаїв, 20–21 листопада 2018 року). 

Структура та обсяг наукової роботи. Наукова робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг наукової роботи становить 30 сторінок друкованого тексту. 

Робота містить 1 таблицю, 15 рисунків і 8 додатків. Список використаних 

джерел із 32 найменувань займає 3 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

1.1 Економічна сутність, роль і значення розвитку банківської 

системи України 

 

Банківська система держави являє собою комплекс окремих елементів, 

підпорядкований єдиній меті – забезпечення ефективного обігу фінансових 

ресурсів у державі. Від того, наскільки раціонально організована банківська 

система, наскільки вона відповідає економічній політиці держави, етапу 

розвитку економіки, сучасному фінансово-економічному простору, залежить 

ефективність руху фінансових ресурсів і, у свою чергу, рівень фінансової 

безпеки держави. 

Проблемі уточнення економічної сутності, ролі та значення розвитку 

банківської системи України приділено чимало уваги в публікаціях вітчизняних 

та зарубіжних економістів. Так, багато питань стратегічного та прикладного 

змісту знайшли висвітлення в працях В. Дубчака [17], Н. Навроцької [22], 

С. Алексєєва [5], Н. Беника [7], І. Благуна [9], О. Вовчака [11], М. Гасюка [13], 

В. Дудченка [18] та інших авторів.  

Відповідно до досліджень зазначених науковців економічний розвиток 

суспільства зумовлений його історичним розвитком, а структура банківської 

системи як невід’ємна частина економічної системи є результатом історичного 

розвитку. Зауважимо, що банківська система не перебуває в статичному стані, 

навпаки, вона постійно розвивається, як і економічні відносини у суспільстві. 

Аналогічно до побудови банківських систем високорозвинутих країн 

світу законом України «Про банки і банківську діяльність» [27] передбачено 

функціонування дворівневої банківської системи України, перший рівень якої 

представлений Національним банком України з центральним апаратом у Києві 

й територіальними обласними відділеннями, а також розрахунково-касовими 

центрами в містах і районах, а другий – комерційними банками (Додаток А), 
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відповідно, відносини між банками будуються у двох площинах: по вертикалі 

та по горизонталі. 

Ми підтримуємо наукову позицію М. Савлука, який вважає, що 

банківська система – свідомо сформована єдність банків із чітко визначеним 

місцем та системою взаємозв’язків окремих її ланок та елементів, яка має 

специфічні функції та виконує особливу роль в економіці [16].  

Банківській системі в сучасному фінансово-економічному просторі 

притаманні певні характеристики (рис. 1.1), відсутність або суттєве порушення 

яких сприятиме зміні функціонування усієї системи. Так, зміна ієрархічності 

спричинить перерозподіл фінансових ресурсів між банками, трансформацію 

законодавчо-нормативної бази, стратегії регулятора та банків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Характеристики банківської системи України у 

сучасному фінансово-економічному просторі 

Джерело: складено на основі [19] 

Так, дослідивши економічну сутність, роль і значення розвитку 

банківської системи України, з’ясовано, що банківська система – це один із 

найрозвинутіших та складних елементів господарського механізму, що 

функціонує та розвивається відповідно до низки законодавчих і нормативних 

Трактування характеристик  

банківської системи України 

Ключові 

характеристики  

Ієрархічність та 

цілісність 

Дворівнева банківська система, де на 1 рівні – центральний банк, а на 

2 – комерційні банки діяльності) 

Гнучкість та 

динамічність 
Здатність своєчасно реагувати на зміни фінансово-економічного 

простору та корегувати механізми функціонування 

Законодавча 

врегульованість 

Функціонування системи відбувається в межах нормативно-правової 

бази 

Відкритість Взаємодія та взаємозалежність системи з іншими складовими 

фінансової системи держави  

Саморегулювання Здатність самостійного відновлення в умовах зміни фінансово-

економічного простору 

Стохастичність Розвиток системи оцінюється як «імовірнісний» через складність 

процесу його спрогнозування 
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документів. Найважливішим елементом банківської системи є банки, які 

виконують такі базові операції: акумулювання коштів, надання їх у позичку та 

здійснення розрахунків між економічними суб’єктами.  

Так, банківська система України – це, з однієї сторони, основа її 

фінансової безпеки, а з іншої – одна з найуразливіших систем, в якій можуть 

виникати суттєві ризики у сфері фінансування тероризму та відмивання 

злочинних доходів, відповідно, розвиток банківської системи України в 

сучасному фінансово-економічному просторі є не тільки об’єктивною 

необхідністю сучасного динамічного світу, але й запорукою зміцнення 

фінансової безпеки держави. 

 

1.2 Характеристика сучасного фінансово-економічного простору 

 

Для виокремлення особливостей розвитку фінансово-економічного 

простору України доцільно проаналізувати основний ланцюжок формування 

даного поняття (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема формування категорії «фінансово-економічний 

простір» 

Джерело: удосконалено автором на основі [6] 

 

Вагомий внесок у розвиток теоретичних аспектів категорії «простір» 

зробили Р. Абдулаєв [4], М. Гайдес [12], А. Гранберг [14]. Зокрема, М. Гайдес у 

роботі [12] досліджує процес формування простору, відповідно до якого він 

виникає шляхом виконання специфічного виду діяльності в певному 

середовищі конкретної системи. Думка теоретика була розвинута 

простір економічний простір фінансовий простір 

фінансово-економічний простір – це інституційне середовище, яке 

представлено сукупністю фінансово-економічних відносин між його 

суб’єктами (домогосподарствами, суб’єктами господарювання, фінансовими 

інститутами, державою), що характеризується циклічністю розвитку, 

неоднорідністю, різноманістністю, високим рівнем вразливості від шокових 

явищ, тримірністю, анізотропністю, динамічністю та вимірністю 
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Р. Матвієнком, який у своїй роботі [21] визначив, що простір характеризується 

протяжністю, структурністю, співіснуванням і взаємодією різних його 

складових. Ми підтримуємо позицію вчених та відзначаємо, що залежно від 

специфіки середовища та взаємовідносин формується певний вид простору.  

Так, можемо сказати, що простір неможливо поділити на зовнішній та 

внутрішній, оскільки відносно об’єктів чи процесів він є єдиним. Простір 

визначається чинниками середовища, в якому він виникає. Відповідно, 

досліджувати та ґрунтовно аналізувати розвиток банківської системи в умовах 

наявного фінансово-економічного простору доцільно через визначення впливу 

зовнішніх та внутрішніх чинників середовища цієї системи.  

Розглянемо наступну складову ланцюжка – «економічний простір». 

Зауважимо, що серед вчених немає єдності щодо трактування даної категорії, 

так, найвідоміші трактування цього поняття систематизовано у Додатку Б. Так, 

аналіз представлених трактувань дозволив зробити висновок, що серед праць 

вчених існує два кардинально протилежні погляди на визначення категорії 

«економічний простір». Відповідно до першого підходу економічний простір 

розглядається з матеріальної точки зору. 

Сьогодні глобалізація є об’єктивним процесом, який зупинити 

неможливо, а контролювати досить складно (наприклад, встановлення 

обмежень стосовно частки іноземного капіталу у власному капіталі 

комерційних банківських установ можливо, однак, це гальмуватиме процеси 

інвестивання та розвитку, знижуючи конкурентоспроможність вітчизняної 

системи на міжнародному рівні). Таким чином, можна тільки враховувати 

специфіку та очікувані наслідки глобалізації при розробленні заходів адаптації, 

а також мінімізувати ризики впливу тих чинників, наслідки яких є небажаними 

для розвитку банківської системи. 

Зазначимо, що фінансово-економічному простору притаманні як загальні 

риси, так і певні особливості. Загальні риси ототожнюються із властивостями 

простору, хоча мають і таку специфіку, як фінансовий та економічний характер 

взаємодії економічних агентів. У зв’язку з цим виникає потреба доповнити 

«класичні» загальні риси (рис. 1.3) наступними: невизначеність, визначеність, 

інформаційність та інноваційність. 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Загальні риси фінансово-економічного простору 

Джерело: удосконалено автором на основі опрацювання [25] 

 

Безумовно, крім загальних рис, фінансово-економічний простір наділений 

певними особливостями, зокрема: циклічність розвитку; взаємопов’язаність 

систем, що входять до простору; взаємозумовленість криз; взаємозалежність від 

характеру кризи; потенційна загроза виникнення системних криз; короткі 

часові інтервали трансформації однієї кризи в іншу (валютної в банківську, 

банківської у фінансову, фінансової в економічну й навпаки); тривалість криз; 

стан розвитку реального, фінансового (у т. ч. банківського) секторів; рівень 

монетизації, тінізації, доларизації економіки; висока частота виникнення 

шокових явищ; рівень довіри до інститутів фінансового сектору; повільні темпи 

виходу з криз; швидка зміна тенденцій, трендів у економіці, фінансах тощо. 

 

Сутність властивості  Назва 

Неоднорідність Різна насиченість фінансово-економічними взаємозв’язками та 

інститутами різних сфер простору, що пов’язано з нерівномірністю 

розподілу ресурсів 

 
Різноманітність 

 
Наявність множини ознак фінансово-економічних взаємозв’язків 

Тримірність 

 

Вивчення фінансово-економічного простору в трьох площинах, 

кожна з яких формує три його стани: минулий, поточний та 

майбутній 

 

Анізотропність Якісна неоднорідність, яка виявляється у функціональній 

нерівноцінності інституційних елементів та зв’язків простору 

 

Динамічність Необмеженість простору, його постійна зміна 

Вимірність Вимірювання фінансово-економічного простору за допомогою 

певних індикаторів: кількість інститутів, що входять до даного 

простору, їх концентрація на різних ринках та співвідношення на 

різних територіях 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ  

 

2.1 Аналіз функціонування банківської системи України  

Конкурентоспроможність банківських установ у ринкових умовах 

господарювання значною мірою залежить від отриманих фінансових 

результатів. Здатність впливати на процеси їхнього формування, 

справедливий розподіл з метою мобілізації власних банківських ресурсів є 

своєрідним індикатором та критерієм успішності управління банком. З 

економічної точки зору фінансовий результат являє собою доходи банку за 

вирахуванням його витрат, так, забезпечення позитивного значення 

фінансового результату є основним завданням при реалізації пріоритетів 

діяльності банку. Йдеться про ефективні важелі управління діяльністю банку, 

в основі яких лежать процеси формування доходів в обсягах, що 

перевищуватимуть витрати. Проаналізуємо окремі показники 

функціонування банківської системи України.  

Аналізуючи динаміку кількості банківських установ України у 2014-

2018 рр. (табл. 2.1), з’ясовано, що загальна кількість платоспроможних банків 

зменшилась на 65 одиниць.  

Таблиця 2.1 Динаміка кількості банківських установ України,  

2014-2018 рр. 

Банки 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. Червень 

2018 р. 

Платоспроможні: 141 117 96 82 82 

– зміна -33 -30 -21 -14 0 

Державні 7 7 6 5 5 

– зміна 0 0 -1 -1 0 

Іноземні 25 25 25 23 23 

– зміна 0 0 0 -2 0 

Приватні 115 85 65 54 54 

– зміна -33 -30 -20 -11 0 

Неплатоспроможні: 16 3 4 2 1 

– зміна 16 -13 1 -2 -1 

У стадії ліквідації: 21 64 84 95 96 

– зміна 19 43 20 11 1 

Джерело: систематизовано автором на основі [30] 



12 

Тільки у 2018 році два банки оголосили про намір здати банківську 

ліцензію та продовжити діяльність як фінансові компанії. Після реалізації 

заявлених планів на ринку залишилось 77 банків (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Загальні активи банків, млрд грн, 2014-2018 рр. 

Джерело: представлено автором на основі [30] 

У 2018 р. Приватбанк та приватні банки з українським капіталом 

збільшили частку в чистих активах завдяки інтенсивному кредитуванню 

населення. Частка державних банків (без Приватбанку) у чистих активах 

скоротилася на 1,0 в.п. до 34,6%. Приватбанк та інші державні банки активно 

залучали депозити населення, за цим показником їхня сукупна частка зросла 

на 0,7 в.п. за квартал до 63,5% (рис. 2.2.) 

 

Рисунок 2.2 – Розподіл чистих активів за групами банків, 2014-2018 рр. 

Джерело: представлено автором на основі [30] 

У 2018 р. всі групи банків, крім іноземних, скоротили мережу 

структурних підрозділів загалом на 312 відділень до 9128. Найбільш суттєві 

скорочення стосувалися державних банків – на 253 відділення (рис. 2.3.) 
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Рисунок 2.3 – Діючі структурні підрозділи банків в окремих 

регіонах станом на 01.07.18 р., одиниць на 10 тис. осіб населення 

Джерело: представлено автором на основі [30] 

Структура та динаміка активів та зобовязань Національного банку 

України за 5 років (з 2013 р. по 2017 р. включно) представлені на рис. 2.4-2.5. 

 

Рисунок 2.4 – Структура та динаміка активів Національного банку 

України за 2013-2017 рр., млрд грн  

Джерело: складено автором на основі [30] 

Зауважимо, що структура активів Національного банку України за 

останні п’ять років (рис. 2.4) змінювалася у зв’язку з нарощенням портфеля 

цінних паперів України, який представлений в основному державними 

облігаціями, а також нарощенням міжнародних резервів. 
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Рисунок 2.5 – Структура та динаміка зобов’язань Національного 

банку за 2013-2017 рр., млрд грн 

Джерело: складено автором на основі [30] 

У частині зобов’язань Національного банку (рис. 2.5) спостерігається їх 

диверсифікація з традиційною присутністю основного, специфічного для 

центрального банку як емісійного центру країни виду зобов’язань – банкноти 

і монети в обігу. Разом з тим частка цієї статті за останні роки суттєво 

зменшилась і у 2016-2017 рр. становила менше половини валюти балансу.  

Останніми роками спостерігається значне нарощення зовнішніх 

запозичень (насамперед, зобов’язань перед Міжнародним валютним 

фондом). Помітну частину зобов’язань Національного банку становлять 

зобов’язання з перерахування частини прибутку до Державного бюджету 

України. 

Упродовж 2017 року в активах і зобов’язаннях Національного банку 

відбулися зміни: зросли міжнародні резерви з 15,5 млрд дол. США за станом 

на 31.12.2016 р. до 18,8 млрд дол. США за станом на 31.12.2017 року; 

портфель цінних паперів нерезидентів зріс на 51% та досяг вартості 414,5 

млрд грн (еквівалент 14,8 млрд дол. США). 

Зміна міжнародних резервів зумовлена як абсолютним приростом 

обсягів, так і зміною курсу гривні щодо іноземних валют. Зокрема, зростання 

суми пов’язане з нарощенням обсягів портфеля цінних паперів нерезидентів 

на 94% і лише на 6% – із зниженням курсу гривні до іноземних валют. У той 

самий час кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 
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зменшилися вдвічі насамперед за рахунок скорочення обсягів. У зв’язку зі 

зростанням міжнародних резервів відбулося відповідне зростання 

зобов’язань Національного банку, зокрема, зросли боргові зобов’язання МВФ 

на 21,7%, досягнувши 203 млрд грн (еквівалент 7 млрд дол. США) у зв’язку з 

отриманням коштів за Програмою розширеного фінансування (EFF) (Додаток 

В). 

Кредитний портфель Національного банку зменшився на 9% за рахунок 

двох основних чинників. Вартість кредитів до вирахування резервів (власне 

заборгованість) зменшилася майже на 9 млрд грн – до 75 млрд грн. 

Поліпшилася якість кредитного портфеля, зокрема, зменшилася частка 

знецінених кредитів (61% балансової вартості портфеля, тоді як у 2016 р. – 

65%), водночас, процент резервування за знеціненими кредитами залишився 

практично без змін порівняно з попереднім роком та становив 68 % 

(Додаток Г). 

Основні зміни в розділі зобов’язань Національного банку, крім 

зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом, відбулися за статтями: 

збільшення коштів державних та інших установ на 16%; кредитів, отриманих 

в іноземній валюті, від інших центральних банків у зв’язкуз їх отриманням у 

сумі 2,8 млрд грн; зменшення обсягів коштів банків на 10%.  

Власний капітал Національного банку, що є залишковою вартістю 

активів після вирахування всіх зобов’язань, формується переважно не за 

рахунок внесків держави. Він складається з відкладених нереалізованих 

результатів переоцінки активів і зобов’язань Національного банку, у тому 

числі в результаті змін валютного курсу, та частини прибутку, залишеної 

Національному банку відповідно до законодавства як резерви (рис. 2.6.). 

Основними джерелами прибутку Національного банку є процентні 

доходи та курсові різниці – результати переоцінки монетарних активів і 

зобов’язань у зв’язку зі зміною офіційного валютного курсу. Сума 

процентних доходів, основним джерелом яких є цінні папери України та 

кредити, надані банкам, порівняно з 2016 р. зменшилася та становила 53,7 

млрд грн з одночасним зменшенням обсягів відповідних активів (Додаток Д). 
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Рисунок 2.6 – Структура та динаміка власного капіталу Національного 

банку за 2013-2017 рр., млрд грн 

Джерело: складено автором на основі [30] 

Структура фінансових результатів Національного банку значно 

змінилася за останні п’ять років, зокрема, за рахунок впливу зміни валютних 

курсів у зв’язку з дією режиму гнучкого валютного курсу. Сума процентних 

витрат скоротилася на 12,8% та становила у 2017 р. 11,6 млрд грн, 

насамперед за рахунок: зменшення витрат за депозитними сертифікатами 

Національного банку, що пов’язане зі скороченням обсягів розміщень 

депозитних сертифікатів протягом року; збільшення зобов’язань перед 

Міжнародним валютним фондом, за якими сплачуються проценти. 

Особливістю результатів діяльності Національного банку у 2017 році є 

вивільнення резервів під знецінення кредитів, наданих банкам (3,2 млрд грн). 

Загалом сума чистих процентних доходів (з урахуванням вивільнення 

резервів під знецінення) становила у 2017 р. 45,2 млрд грн, що на 5% нижче, 

ніж у 2016 р. Традиційно зміни валютних курсів суттєво впливають на 

результати діяльності Національного банку після запровадження режиму 

гнучкого обмінного курсу. Зокрема, у 2017 р. позитивний результат від зміни 

валютних курсів зменшився у 1,6 раза і становив 14,3 млрд грн, що 

пов’язане, зокрема, з уповільненням падіння курсу гривні щодо іноземних 

валют. 

Розглянемо динаміку перерахування Національним банком коштів до 

Державного бюджету України за 2013-2017 рр. (Додаток Е). У 2017 році сума 

перерахувань до Державного бюджету України становила 44,4 млрд грн. За 6 
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місяців 2018 р. визнане зобов’язання зі сплати частини прибутку до 

Державного бюджету України в сумі 44,6 млрд грн, а решта прибутку 

Національного банку, що передбачена для розподілу, у сумі 1,3 млрд грн 

спрямовується на формування загальних резервів Національного банку після 

затвердження річної звітності Радою Національного банку. 

Проаналізувавши стан банківської системи України, з’ясовано, що 

проблеми банківської системи в переважній більшості тотожні проблемам 

фінансової системи України. Стабільне зростання економіки країни, 

налагодження стабільного експорту продукції власного виробництва, 

залучення міжнародних інвесторів та новітніх технологій сприятиме не лише 

стабілізації банківської системи, але й поступового її розвитку. Сучасний 

стан банківської системи, на нашу думку, – це результат негативного впливу 

як зовнішніх, так і внутрішніх факторів суб’єктивного і об’єктивного 

характеру, що не був невільований з боку держави. Коригування впливу 

окремих факторів не призведе до загального покращення роботи системи, 

відповідно, запровадження заходів та реформ повинно мати системний 

характер. 

 

2.2 Оцінка стану сучасного фінансово-економічного простору 

України 

 

Враховуючи складність поняття «фінансово-економічний простір», а 

також спираючись на дослідження сучасних економістів [29; 8; 10; 15; 20], 

доцільно проаналізувати стан та тенденції розвитку сучасного фінансово-

економічного простору України на основі оцінки його найважливіших 

індикаторів, а саме: індекс фінансового стресу; темп зростання реального 

ВВП; рівень безробіття; величина зовнішнього та внутрішнього державного 

боргу; зведений платіжний баланс. 

Зазначимо, що перелік індикаторів сучасного фінансово-економічного 

простору України не є вичерпним, однак, на нашу думку, достатнім для 

формування висновку щодо динаміки розвитку фінансово-економічного 

простору України. 



18 

За 2017 рік Індекс фінансового стресу несуттєво підвищився, проте 

залишається на рівні докризового. Єдина складова, що помітно змінилася й 

мала помірний негативний вплив на Індекс фінансового стресу за 2017 рік, – 

це субіндекс державних цінних паперів. Його значення зросло внаслідок 

збільшення ринкової дохідності українських суверенних єврооблігацій, 

зумовленого невизначеністю в співпраці з МВФ, а також негативним 

впливом жорсткішої монетарної політики Федеральної резервної системи на 

країни, що розвиваються (рис. 2.7.) 

Третій рік поспіль економіка відновлюється після кризи, проте темпи 

зростання ВВП є невисокими. Потенціал подальшого зростання суттєво 

обмежується інституційними проблемами економіки, в т. ч. корупцією та 

слабким захистом прав кредиторів й інвесторів. У середньостроковій 

перспективі однією з найгостріших проблем для економіки є високий рівень 

трудової міграції, що створює значний тиск на ринок праці, а також потреба в 

рефінансуванні зовнішніх боргів у 2018-2020 рр. (рис. 2.8.). 

 

 Рисунок 2.7 – Індекс фінансового стресу України, 2008-2018 

рр. 

Джерело: предстаавлено автором на основі [30] 
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Рисунок 2.8 – Динаміка зміни реального ВВП у 2013-2017 рр. та прогноз 

на 2018-2020 рр.* 

Джерело: представлено автором на основі [30] 

З початку 2018 р. високий попит на робочу силу, що спостерігався 

протягом останніх двох років, почав поступово задовольнятися, хоча й 

залишався значним через диспропорції на ринку праці та продовження 

міграційних процесів. Основними стимулами збільшення зайнятості були 

зростаючі заробітні плати та зміни до пенсійного законодавства. Про це 

свідчить збільшення кількості економічно активного, зайнятого населення та 

штатних працівників. У результаті рівень безробіття за методологією МОП 

(Міжнародна організація праці) у І кварталі 2018 року вимірі дещо знизився 

(рис. 2.9.) 

 

Рисунок 2.9 – Рівень безробіття (методологія МОП) та реальний ВВП, % 

Джерело: удосконалено автором на основі [30] 
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З огляду на дефіцит державного бюджету, а також щільний графік 

погашення боргу уряд проводив значні залучення (переважно на 

внутрішньому ринку). Крім розміщення ОВДП в національній валюті, 

розміщувалися й цінні папери, номіновані в іноземній валюті. Зовнішні 

залучення в цей період були незначними та відчутно меншими, ніж 

погашення зовнішніх боргових зобов’язань (рис. 2.10.) 

 

Рисунок 2.10 – Державний та гарантований державою борг, млрд грн та 

% до ВВП  

Джерело: удосконалено автором на основі [30] 

Ураховуючи всі боргові операції, державний та гарантований 

державою борг станом на кінець травня 2018 р. скоротився на 6,9 % відносно 

початку року.  

Поточний рахунок платіжного балансу було зведено з незначним 

дефіцитом (0,4 млрд дол.), майже на рівні відповідного періоду минулого 

року (Додаток Ж). Платіжний баланс у квітні-травні було зведено з 

профіцитом (0,6 млрд дол.), міжнародні резерви станом на кінець травня 

залишилися на рівні кінця попереднього кварталу та становили 18,2 млрд 

дол. або 3,1 місяця імпорту майбутнього періоду через здійснення платежів 

уряду та НБУ на користь МВФ (0,4 млрд дол.). Через здійснення платежів за 

державним боргом, номінованим в іноземній валюті, у червні міжнародні 

резерви знизилися до 18,0 млрд дол. 

На нашу думку, варто також акцентувати увагу й на такій особливості 

сучасного фінансово-економічного простору, як «тінізація» бізнесу. 

За оцінками австрійського економіста Ф. Шнайдера (експерта з тіньової 
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економіки), її рівень у 2017 р. в Україні складав 52,8% від офіційного ВВП 

(тобто 293 млрд грн), що не забезпечувало належне поповнення бюджету, 

тоді як в середньому в країнах Європейського Союзу рівень тіньової 

економіки складає 18,3% ВВП та зменшився на 0,3% порівняно з попереднім 

роком (найбільший рівень тіньової економіки був у Болгарії – 30,6%) [23]. 

Однією з причин того, що в Україні досить високий рівень тіньової 

економіки, є прагнення ухилитися від сплати податків, мінливість вимог 

Національного банку України до експортоорієнтованих підприємств щодо 

обов’язкового продажу валютної виручки, які змушують шукати різні 

варіанти аби ухилитися від цього. Таким чином, сировинний характер 

експортоорієнтованої продукції, дохід від якої залежить від світових цін на 

сировину, та значна питома вага підприємств, які знаходяться «в тіні», не 

могли забезпечити розвиток фінансово-економічного простору та вивести 

нашу країну на якісно новий рівень розвитку, забезпечити належні умови 

життя населення. 

З нашої точки зору, найголовнішими проблемами, які потребують 

першочергового вирішення у банківській системі, є проблеми фінансового, 

організаційного (структурного) та регуляторного характеру. Водночас серед 

проблем фінансово-економічного простору – відновлення виробництва, 

забезпечення розвитку стратегічно важливих експортоорієнтованих 

підприємств, зменшення «тінізації» економіки, скорочення небанківських 

фінансових установ шляхом виведення з ринку неефективних інститутів. 

Названі проблеми фінансово-економічного простору впливають на розвиток 

банківської системи, оскільки збільшення обсягів виробництва, підприємств, 

рентабельності їхньої діяльності, та, як наслідок, висока зайнятість та реальні 

доходи населення є запорукою зростання банківської системи держави. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Пристосовуючись до фінансово-економічного простору, Національний 

банк України повинен відповідним чином реагувати та розробляти 

положення, постанови та інші нормативно-правові акти, які б сприяли 

швидшій адаптації банківського сектору до особливостей сучасного 

фінансово-економічного простору.  

Водночас і сам банківський сектор повинен сприяти розвитку шляхом 

належного реагування на регуляторні заходи Національного банку України, 

стан розвитку реального сектору економіки країни, динаміку розвитку 

небанківських фінансових інститутів тощо. 

Проведене нами дослідження показало, що більшість перешкод, які 

заважали ефективному та швидкому пристосуванню банківської системи 

України до особливостей сучасного фінансово-економічного простору, були 

пов’язані з фінансовими, організаційними та регуляторними проблемами, 

внаслідок яких банки не могли мінімізувати ризики та підтримувати 

достатній рівень платоспроможності, що й призвело до зниження їх 

фінансової стійкості. 

Фінансовий сектор України має велику кількість накопичених проблем, 

які для ефективного розвитку мають бути усунені. Реалізація реформи 

фінансового сектору передбачає три основні етапи, які систематизовано у 

Додатку З. 

Спираючись на світовий досвід, нами запропоновано механізм 

оцінювання фінансової стійкості банківської установи на основі індексного 

методу. Так, інтегральний індекс фінансової стійкості банківської установи 

пропонується розраховувати за формулою: 

  10015.03.0
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4.0 432
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K
FS     (1) 

де  FS − поточна оцінка фінансової стійкості банку на конкретну дату;  

К1 − коефіцієнт платоспроможності;  
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К2 − коефіцієнт якості активів;  

К3 − коефіцієнт поточної ліквідності;  

К4 − коефіцієнт довгострокової ліквідності. 

Для врахування динаміки змін фінансового стану комерційного банку, 

можна обчислити динамічну оцінку його фінансової стійкості, для чого 

розраховуються середні значення та середньоквадратичні відхилення всіх 

коефіцієнтів. 

100)(15.0)(3.0
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де 


FS − динамічна оцінка фінансової стійкості банку за певний період; 

де  М1, … М4 − математичне сподівання (середні значення) для 

коефіцієнтів К1, … К4; 

σ1, … σ4 − середньоквадратичні відхилення для коефіцієнтів К1, … К4. 

Для визначення ефективності діяльності банківської установи нами 

побудовано інтегральний показник, який базується на таких показниках, як 

рентабельність активів банку, економічна додана вартість та ефективність 

операційної діяльності. Показник «ефективність операційної діяльності» 

запропоновано розраховувати як відношення суми чистого відсоткового 

доходу, чистого комісійного доходу, чистого торгівельного доходу за 

мінусом адміністративних витрат до середнього значення чистих активів 

банку. 

100
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де  INI − чистий відсотковий дохід; 

INC − чистий комісійний дохід; 

INT − чистий торгівельний дохід; 

EADM − адміністративні витрати; 

AN − середнє значення чистих активів банку. 

Цей показник відображає чистий ефект від основної діяльності банку, 

оскільки не включає такі статті доходів як безповоротна фінансова допомога, 

доходи від оперативного лізингу (оренди) тощо, а також не враховує рух 

резервів за активними операціями. 
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В сучасних умовах нестабільного економічного середовища значення 

оподаткування для банків посилюється, оскільки воно носить комплексний 

двоякий і взаємопов’язаний характер. 

В цілому, враховуючи особливості діяльності вітчизняних банків і 

правового поля, в рамках якого вони її здійснюють, та використовуючи 

світовий досвід, можна сформулювати наступні пропозиції щодо 

вдосконалення системи оподаткування банків, які наведені на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Пропозиції щодо вдосконалення системи оподаткування 

банків 

Джерело: складено автором  

В умовах реалізації запропонованих змін до чинного законодавства 

сприятиме вдосконаленню механізму оподаткування діяльності банків, 

поліпшенню їх фінансової стійкості, вирівнюванню умов оподаткування 

банків і інших господарюючих суб’єктів, збільшенню надходжень до 

бюджету, а також дозволить усунути суперечності норм різних законодавчих 

документів. 

Пропозиції щодо вдосконалення системи оподаткування банків 
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Також зауважимо, що важливим впливом на продуктивність 

банківського капіталу є інформаційні технології. Інформаційні системи 

дають можливість учасникам процесу управління реалізувати методики та 

бізнес процеси управління на практиці. Інформаційна система охоплює весь 

банк і передбачає спільний доступ до даних усіх зацікавлених осіб. 

Важливим моментом є взаємодія інформаційної BPM системи з 

транзакційними системами. Отже, на рис. 3.2 представлено схему 

архітектури ВРМ системи, яка складається з трьох рівнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема архітектури ВРМ системи 

Джерело: представлено автором на основі [31] 

 

До BPM‑систем відносяться: ELMA, EMC Business Process Manager, 

IBM Web Sphere Business Integration Modeler, ARIS Business Architect, Intalio, 

JBoss jBPM, Lombardi Teamworks,  Microsoft BizTalk Server, Oracle BPM 

Suite, SAP NetWeaver, Ultimus BPM Suite, Unify NXJ від таких виробників як: 

IBM,Oracle Corporation, Lombardi Software та їх програмні продукти IBM 

Web Sphere Business Integration Modeler, Oracle BPM Suite, Lombardi 

Teamworks відповідно (рис. 3.2). ВРМ‑система, об’єднуючи архітектурне 

середовище бізнес-додатків, маючи з ними тісний зв’язок, виконує функції з 

ВРМ система - реалізує стратегію розвитку банку на основі постановки й автоматизації 

управлінських методик. 

1. Рівень запуску 

випуску звітів та 

механізмів 

попередження: 

 OLAP 

      Оціночні 

   Портал 

 

2. Рівень ВРМ 

механізмів: 

   Програми: 

– Планування 

– Прогнозування  

– Бюджетування 

– Управління 

прибутковістю 

 

3. Рівень управління 

даними: 

 Засоби  

– Доступу  

– Перетворення 

– Завантаження  

– Інтеграції 

Сховища даних 

 

 

ERP,CRM, ABC, ELMA, EMC Business Process Manager, IBM Web Sphere Business 

Integration Modeler, ARIS Business Architect, Intalio, JBoss jBPM, Lombardi 

Teamworks, Microsoft BizTalk Server, SAPNetWeaver, Ultimus BPM Suite, Unify NXJ 
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управління ефективністю бізнесу. Відмітимо, що головний принцип, який 

закладається в сучасні банківські інформаційні системи, полягає в обробці і 

автоматизації бізнес‑процесів, спрямованих на залучення й утримання 

найбільш вигідних клієнтів, персоналізації взаємин з клієнтами, що дозволяє 

мінімізувати операційні, адміністративні та інші витрати на роботу з ними. 

В даний час великі банки проводять активну політику в напрямі 

розвитку інформаційних систем. Рейтинг банків, що вважаються передовими, 

може базуватися на аналізі таких складових ІТ‑інфраструктури банку: 

– системи автоматизації банківської діяльності; 

– інформаційно‑аналітичні системи; 

– CRM‑системи автоматизації взаємовідносинз клієнтами; 

– call‑центри; 

– системи роботи з пластиковими картками; 

– системи електронних послуг типу «Банк-Клієнт», інтернет‑банкінг; 

– мобільний банкінг; 

– IP‑технології; 

– системи захисту інформації; 

– управління інформаційною інфраструктурою. 

Основним елементом управлінської концепції, закладеної в BPM‑

системі, є цикл управління, що включає такі позиції: 

– визначення цілей розвитку; 

– моделювання факторів, що визначають досягнення цих цілей і 

бар’єрів на ринку; 

– планування дій, що ведуть до досягнення поставлених цілей; 

– постійний моніторинг, що дозволяє відстежувати стан ключових 

показників ефективності та їх відхилення від плану; 

– аналіз досягнутих результатів, що дає змогу краще усвідомити 

природу носії в ефективності; 

– складання фінансової та управлінської звітності, що допомагає 

керівникам приймати економічно обґрунтовані рішення.  
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Сутність BPM‑рішення як системи управління полягає в тому, що вона 

дозволяє системно і комплексно підійти до завдань управління великими 

багатофіліальними банками. В рамках BPM‑рішень завдання стратегічного і 

тактичного рівнів виявляються логічно і технологічно зв’язаними в єдиний 

комплекс. Зростає «прозорість» банку, керівники різних рівнів починають 

краще усвідомлювати ключові фактори, що забезпечують успіх бізнесу. Це 

дає можливість ширше застосовувати практику делегування повноважень. 

Система управління стає гнучкішою, більшою мірою націленою на кінцевий 

результат, а отже, ефективнішою в сучасних умовах конкурентної боротьби 

на ринку надання банківських послуг. 

Виходячи з функціональних можливостей BPM‑рішення, можна 

констатувати, що дана інформаційна система належить до систем нового 

класу і може служити ефективним інструментом підвищення 

конкурентоспроможності сучасного багатофіліального банку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

ВИСНОВКИ 

 

У процесі дослідження поглиблено теоретико-методичні засади та 

розроблено практичні рекомендації щодо розвитку банківської системи 

України в сучасному фінансово-економічному просторі як засобу зміцнення 

фінансової безпеки держави, на основі яких зроблено наступні висновки: 

1. Проаналізовано, що банківська система України – це, з однієї 

сторони, основа її фінансової безпеки, а з іншої – одна з найуразливіших 

систем, в якій можуть виникати суттєві ризики у сфері фінансування 

тероризму та відмивання злочинних доходів, відповідно, розвиток 

банківської системи України в сучасному фінансово-економічному просторі 

є не тільки об’єктивною необхідністю сучасного динамічного світу, але й 

запорукою зміцнення фінансової безпеки держави 

2. Досліджено схему формування категорії «фінансово-економічний 

простір» та представлено авторський погляд на її трактування, а саме: 

фінансово-економічний простір – це інституційне середовище, яке 

представлено сукупністю фінансово-економічних відносин між його 

суб’єктами (домогосподарствами, суб’єктами господарювання, фінансовими 

інститутами, державою), що характеризується циклічністю розвитку, 

неоднорідністю, різноманістністю, високим рівнем вразливості від шокових 

явищ, тримірністю, анізотропністю, динамічністю та вимірністю, що 

сприятиме удосконаленню понятійно-категоріального апарату економічної 

науки. 

3. Зазначено, що фінансово-економічному простору притаманні як 

загальні риси, які ототожнюються із властивостями простору, хоча мають і 

таку специфіку, як фінансовий та економічний характер взаємодії 

економічних агентів, так і певні особливості: циклічність розвитку; 

взаємопов’язаність систем, що входять до простору; взаємозумовленість 

криз; взаємозалежність від характеру кризи; потенційна загроза виникнення 

системних криз; короткі часові інтервали трансформації однієї кризи в іншу 

(валютної в банківську, банківської у фінансову, фінансової в економічну й 

навпаки); тривалість криз; стан розвитку реального, фінансового (у т. ч. 
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банківського) секторів; рівень монетизації, тінізації, доларизації економіки; 

висока частота виникнення шокових явищ; рівень довіри до інститутів 

фінансового сектору; повільні темпи виходу з криз; швидка зміна тенденцій, 

трендів у економіці, фінансах тощо.  

3. Проаналізовано динаміку кількості банківських установ України у 

2014-2018 рр. та з’ясовано, що загальна кількість платоспроможних банків 

зменшилась зі 180 за станом на 01.01.2014 р. до 77 банківських установ 

станом на 01.12.2018 р., тобто на 103 банки. У 2018 р. всі групи банків, крім 

іноземних, скоротили мережу структурних підрозділів загалом на 312 

відділень до 9128. Найбільш суттєві скорочення стосувалися державних 

банків – на 253 відділення. 

4. Оцінено стан сучасного фінансово-економічного простору України 

та зазначено, що перелік індикаторів сучасного фінансово-економічного 

простору України не є вичерпним, однак, на нашу думку, достатнім для 

формування висновку щодо динаміки розвитку фінансово-економічного 

простору України. 

5. Запропоновано до використання механізм оцінювання фінансової 

стійкості банківської установи на основі індексного методу. Так, 

інтегральний індекс поточної фінансової стійкості банківської установи 

пропонується розраховувати за формулою, в якій акумульовано: коефіцієнт 

платоспроможності; якості активів; поточної ліквідності; довгострокової 

ліквідності. Для врахування динаміки змін фінансового стану комерційного 

банку обґрунтовано до використання динамічну оцінку його фінансової 

стійкості, що базується на розрахунку середніх значень та 

середньоквадратичних відхилень всіх коефіцієнтів. 

6. Доведено, що в сучасних умовах нестабільного економічного 

середовища значення оподаткування для банків посилюється, оскільки воно 

носить комплексний двоякий і взаємопов’язаний характер. Враховуючи 

особливості діяльності вітчизняних банківських установ і правового поля, в 

рамках якого вони її здійснюють, та використовуючи закордонний досвід, 

сформульовано наступні пропозиції щодо вдосконалення системи 

оподаткування банків:  
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– диференціація ставки податку на прибуток, зокрема: підвищення 

ставки податку на прибуток, одержаний від торгово-посередницьких 

операцій на фондовому та валютному ринках; зниження ставки податку на 

прибуток, одержаний банками за довгостроковими кредитами реальному 

сектору економіки;  

– запровадження у вітчизняну практику закордонного досвіду, 

відповідно до якого на період стабілізації фінансового сектора економіки 

коригується об’єкт оподаткування банків; 

– розширення бази оподаткування податком на прибуток за рахунок 

відновлення оподаткування сум дооцінки іноземної валюти, придбаної 

банком, з метою підвищення капіталізації банку та збільшення податкових 

надходжень до бюджету. 

Представлено схему архітектури ВРМ системи, що реалізує стратегію 

розвитку банку на основі постановки й автоматизації управлінських методик, 

та складається з: рівня запуску випуску звітів та механізмів попередження; 

рівня ВРМ механізмів; рівня управління даними, запровадження якої 

дозволить системно і комплексно підійти до завдань управління великими 

багатофіліальними банками. 
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Додаток А 

 

 

Рисунок А.1 – Рівні банківської системи  

 

Джерело: узагальнено автором на підставі [32] 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 Систематизація дефініцій поняття «економічний простір» 
 

Джерело  Сутність поняття  Власний коментар 

Словник-довідник 

[29] 

«насичена» територія, яка 

містить у собі велику кількість 

об’єктів і зв’язків між ними 

Переконані, що визначати 

економічний простір як 

«територію» не досить доречно, 

оскільки він необмежений, тому 

ставити його в певні рамки 

нераціонально  

Біяков О. А. [8] 

Під економічним простором 

розуміються відносини між 

економічними процесами 

суб’єктів господарювання і 

сукупним економічним процесом 

із формування можливих 

результатів економічної 

діяльності  

Автор зосереджує увагу на 

відносинах, однак вважаємо, що 

простір не визначається лише 

ними. Варто в т. ч. враховувати 

інститути, ресурси, без яких 

виникнення взаємозв’язків є 

неможливим 

Василенко В. М. 

[10] 

Економічний простір – це форма 

організації й позиціювання 

матеріальних об’єктів чи 

елементів продуктивних сил, яка 

виявляється у порядку їх 

залучення до суспільного 

виробництва й забезпечення 

закономірностей руху в часі  

Перевагою дефініції є акцент 

уваги на закономірностях руху в 

часі, що характеризує таку рису 

простору як динамічність. 

У даному визначенні, на наш 

погляд, не досить доречним є 

ототожнення простору з формою 

організації об’єктів. 

Гранберг А. Г. [15] 

Економічний простір – це 

насичена територія, що вміщує 

багато об’єктів і зв’язків між 

ними: населені пункти, 

промислові підприємства, 

господарські та рекреаційні 

площі, транспортні та інженерні 

мережі  

У визначенні поняття 

економічного простору 

трактується з позиції 

територіального підходу 

Логвиненко О. О. 

[20] 

Економічний простір – це 

сукупність інституціоналізованих 

формальними та неформальними 

нормами та правилами 

економічних відносин між 

учасниками – економічними 

суб’єктами (бізнесом), 

домогосподарствами.  

На нашу думку, трактування є 

достатньо повним та розкриває 

зміст даного поняття, оскільки 

враховує взаємозв’язки між 

інститутами, ресурси, робиться 

акцент на інституціоналізованих 

формальними та неформальними 

нормами та правилами 

взаємозв’язках між інститутами 

 

Джерело: систематизовано автором на основі опрацювання [26, 5, 7, 12, 17] 
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Додаток В 

 

Рисунок В.1 – Зміни в міжнародних резервах та відповідних 

зобов’язаннях, 2017 р. 

Джерело: складено автором на основі [30] 
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Додаток Г 

 

 

Рисунок Г.1 – Зміна в кредитному портфелі Національного банку, 

2017 р. 

Джерело: складено автором на основі [30] 
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Додаток Д 

 

 

Рисунок Д.1 – Структура та динаміка доходів і витрат 

Національного банку за 2013-2017 рр., млрд грн  

Джерело: складено автором на основі [30]
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Додаток Е 

 

Рисунок Е.1 – Перерахування Національним банком коштів до 

Державного бюджету України за 2013-2017 рр., млн грн 

Джерело: складено автором на основі [30] 
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Додаток Ж 

 

 

Рисунок Ж.1 – Зведений платіжний баланс, млрд  

Джерело: удосконалено автором на основі [30] 
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Додаток З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014                2015      2016                                 2017                                                            2020 

 

Рисунок З.1 – Три основні етапи реалізації реформи фінансового 

сектору 

 

Джерело: удосконалено автором на основі опрацювання [24] 

 

1. Вирішення проблем минулого: 

- Виведення з ринку 

неплатоспроможних банківських 

установ 

- Підвищення капіталізації 

- Розкриття власників  

2. Закладення фундаменту для 

стабільного розвитку: 

- Захист кредиторів споживачів та 

інвесторів 

- Відновлення довіри 

- Розвиток інфраструктури 

- Пенсійна реформа 

3. Розвиток фінансового сектору: 

- Зростання довгострокових 

ресурсів 

- Зростання активів 

- Збільшення внутрішніх та 

зовнішніх інвесторів 

- розвиток ринку капіталу 


