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обґрунТування ЗаСад європейСької 
ІнТеграцІї банкІвСької СиСТеМи україни

Визначено рівні європейської інтеграції відповідно до положень інтеграційної тео-
рії, а також способи подолання відставання у розвитку банківської системи України від 
європейських країн. Уточнено пріоритетні завдання економічного розвитку за актив-
ної участі банків та основні принципи євроінтеграції вітчизняної банківської системи. 
Окрема увага приділяється проблемним аспектам розвитку та заходам щодо практич-
ної реалізації основних напрямків інтеграції банківської системи України в європейський 
фінансовий простір.

Ключові слова: банк, банківська система, центральний банк, Європейський Союз, 
європейська інтеграція, європейський фінансовий простір.
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The confirmation of European integration of Ukrainian bank system
Introduction. The article outlines the priority tasks of Ukraine's economic development with 

the active participation of banks and the basic principles of European integration of the domestic 
banking system. Particular attention is paid to the forecasts of the problems of the banking sys-
tem of Ukraine on the way of the processes of European integration of Ukraine and measures 
for the practical implementation of the main directions of integration of the banking system of 
Ukraine into the European Union. 

The purpose of the article is a theoretical and methodological substantiation of the priority 
of the banking system in the process of European integration and the development of scientific 
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and practical recommendations on the adaptation of the national banking system in accordance 
with EU requirements. 

Results. The object of the study is the development of the banking system in the context of 
Ukraine's Eurointegration. 

The information base for research are work domestic and foreign scientists (monographs, 
manuals, textbooks and other scholarly publications), analytical publications of the National 
Bank of Ukraine, legal acts of Ukraine, Internet sources. 

The scientific novelty of the results the research is in the deepening some theoretical con-
cepts and the development of scientific and practical of recommendations for adapting the na-
tional banking system of the EU requirements.

The practical significance of the research results obtained is that they can be used to de-
velop and improve the mechanisms for transforming the banking sector of Ukraine with the aim 
of adapting it to the requirements of European integration.

Conclusions. From the given material it is possible to draw conclusions that the main goals 
of the development of the domestic banking system can be defined:

– strengthening the banking system of Ukraine, increasing its resilience to crises;
– strengthening confidence in banks in particular and in the banking system, generally by 

depositors and investors (creditors);
– deepening the integration of Ukraine's banking system into the global financial space;
– activation of banks' activities for raising funds and their transformation into loans for sub-

jects of the real sector of the economy;
– expansion of the spectrum and increase of volumes of products and services in the bank-

ing and financial markets, etc.
Consequently, the economic, social and political challenges in the domestic economy 

should be initiated by the process of improving the functioning of the banking sector through 
the creation of secure, legitimate and transparent conditions for banking. These relationships 
should be based on trust and responsibility in the process of obtaining the maximum result with 
the maximum acceptable risk level.

Keywords: bank, bank system, central bank, European Union, European integration, Eu-
ropean financial area.

постановка проблеми. Розвиток еко-
номіки й, зокрема, фінансової сфери Укра-
їни зазнали значних змін через євроінтегра-
ційні наміри нашої країни. Ці зміни суттєво 
торкнулися розвитку системоутворювальної 
ланки фінансово-кредитного ринку – банків-
ської системи. Їх суть полягає у зростанні 
присутності іноземних банків, необхідності 
імплементації норм банківського законодав-
ства, чинних у Європейському Союзі (ЄС), та 

європейських методів ведення банківського 
бізнесу у вітчизняну практику. Для забезпе-
чення ефективного функціонування банків-
ської системи України в умовах посилення 
євроінтеграційних процесів варто дослідити 
особливості функціонування банківських 
систем європейських країн. Усе це зумов-
лює актуальність розроблення проблемати-
ки ефективного розвитку банківської систе-
ми України в умовах євроінтеграції.
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аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми розвитку банківських сис-
тем в умовах євроінтеграції є предметом 
наукових досліджень провідних вітчизня-
них і зарубіжних учених. Методологічні й 
інституційні аспекти проблеми поглиблен-
ня інтеграційних процесів у європейсько-
му банківському просторі вивчали О. Буто-
рина, Ж. Дермін, Т. Золотухіна, Д. Марку, 
П. Моліне, Г. Рєзнік, Д. Смислов. Вагомий 
внесок у дослідження можливостей раці-
оналізації функціонування центральних 
й комерційних банків в умовах ринкової 
трансформації та фінансової глобаліза-
ції й регіоналізації здійснили К. Бенейан, 
О. Дзюблюк, Х. Дейвис, О. Кірєєв, В. Ко-
зюк, В. Мак-Кінлі, Дж. Мендзел, А. Мо-
роз, М. Савлук, С. Соколенко, І. Співак, 
О. Шнирков, В. Яворскі та інші.

Разом з тим недостатньо повно розкри-
ті: передумови та наслідки інтеграційних 
процесів у банківському секторі для країн –  
нових членів ЄС та країн-претендентів; 
проблеми забезпечення стабільності, фі-
нансової стійкості та надійності банківських 
систем для країн-учасниць інтеграційних 
процесів; специфіка євроінтеграційних про-
цесів у вітчизняному банківському секторі в 
умовах фінансової кризи. 

Метою статті є визначення впливу єв-
роінтеграційних процесів на розвиток та 
ефективність роботи банківської системи 
України, дослідження особливостей ве-
дення банківського бізнесу в європейських  
країнах. 

Для досягнення поставленої мети в ро-
боті було поставлено такі завдання:

– визначити вплив інтеграційних про-
цесів з боку ЄС на розвиток та ефектив-
ність роботи банківської системи України;

– оцінити грошово-кредитну політику 
Національного банку України з позицій єв-
ропейських стандартів;

– проаналізувати сучасний стан функ-
ціонування банківської системи України та 
рівень її ефективності.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Європейська інтеграція є 
об’єктивним процесом поступового збли-
ження та взаємопроникнення близьких за 
рівнем розвитку країн і формування на цій 
основі спільного політичного, економічно-
го, торговельного, фінансового, валютного 
простору.

Рівні європейської інтеграції виокрем-
люються відповідно до положень інте-
граційної теорії і на кожному із них про-
стежуються чіткі особливості розвитку 
банківських систем країн:

– на рівні валютного союзу – високороз-
винена банківська система, високий рівень 
взаємопроникнення капіталу, у тому числі 
завдяки використанню спільної валюти; по-
вністю уніфіковане європейське банківське 
законодавство;

– на рівні митного союзу – відносно 
слабше розвинена банківська система, яка 
характеризується високою часткою учас-
ті іноземних інвесторів; імплементовано 
основні норми банківського законодавства, 
за винятком положень, що стосуються гро-
шового обігу;

– у країнах–претендентах на євроін-
теграцію – слабкий рівень розвитку бан-
ківської системи, відносно низький рівень 
іноземного капіталу через високий рівень 
ризиків; імплементовано незначну частину 
європейського банківського законодавства 
[1, c. 195].

Економічна інтеграція посилила конку-
ренцію в банківському секторі, поглибила 
процеси концентрації банківського капіталу, 
що поставило Європейський Союз перед 
необхідністю створення наднаціонального 
механізму регулювання банківської сфери. 
Для банківської системи України притаманні 
такі самі загальні принципи, які характери-
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зують діяльність банківських систем країн 
Європейського Союзу і безпосередньо кра-
їн Східної та Центральної Європи, а саме: 
розділення функцій центрального банку та 
комерційних банків, дворівнева побудова, 
контроль за діяльністю банківських уста-
нов. Проте реформування своїх банківських 
систем вони здійснили значно швидшими 
темпами, ніж Україна, що зумовило вищий 
рівень конкурентоспроможності їхніх банків, 
якщо порівнювати з українськими, та вищу 
ефективність їхнього розвитку [2, c. 112].

Відповідно до цього Україна зобов’язана 
привести вітчизняне законодавство та рі-
вень розвитку банківської системи до сві-
тових європейських стандартів. При цьому 
основними методами подолання відставан-
ня в розвитку банківської системи України 
від європейських країн мають стати:

– підвищення ефективності роботи 
банківської системи;

– виконання державою європейських 
норм регулювання діяльності;

– підвищення рівня конкурентоспро-
можності вітчизняних банків;

– полегшення доступу вітчизняних банків 
до ринку європейських кредитних ресурсів.

Одночасне підвищення ефективності 
роботи банківської системи та приведення 
грошово-кредитної політики у відповідність 
до європейських стандартів – першопо-
чаткові етапи інтеграції банківської систе-
ми України до європейського фінансового 
простору. На наступному етапі доцільно 
реалізовувати заходи з підвищення конку-
рентоспроможності банківської системи, 
а саме: удосконалення її організаційної 
структури та функціонального спрямуван-
ня, підвищення рівня капіталізації. Далі до-
цільно привести українське банківське за-
конодавство в повну відповідність до норм 
Європейського Союзу. Етапи інтеграції бан-
ківської системи України в європейський 
фінансовий простір відображено на рис. 1.

Успішність проведення грошово-кредит-
ної політики, з урахуванням змін, які зумов-
люються євроінтеграційними процесами, 
значною мірою залежить від функціонуван-
ня центрального банку, діяльність якого має 
значний вплив на ефективність функціону-
вання економіки країни. Політика Національ-
ного банку України впродовж останніх років 
була спрямована на забезпечення стабіль-
ності національної грошової одиниці відпо-
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Рис. 1. Шлях інтеграції банківської системи україни  
в європейський фінансовий простір*

*Побудовано авторами.



140 ISSN 1818-5754 Світ фінансів 2 (55)/ 2018

БАНКіВсЬКА сИстЕмА

відно до основного завдання, визначеного у 
статті 6 Закону України “Про Національний 
банк України” [3]. Грошово-кредитну та ва-
лютно-курсову політику Національний банк 
України здійснював відповідно до основних 
засад грошово-кредитної політики, затвер-
джених Радою Національного банку Укра-
їни, вона була не зовсім адекватною тим 
процесам, які відбувалися в економіці дер-
жави. Варто згадати перехід НБУ до режиму 
інфляційного таргетування, який суперечив 
усім процесам, що відбувались на той мо-
мент в економіці України. 

У європейських країнах, на відміну від 
України, є довгострокові стратегії монетар-
ної політики, за допомогою яких визнача-
ються інструменти грошово-кредитної по-
літики на довгостроковий проміжок часу. В 
Україні основні засади грошово-кредитної 
політики приймають на короткострокову 
перспективу, і в них не визначено інстру-
ментів монетарної політики на значний про-
міжок часу, які дали б змогу прогнозувати 
стан економіки.

Інтеграції вітчизняної банківської сис-
теми в європейський фінансовий простір 
перешкоджають як зовнішні, так і внутрішні 
чинники. До внутрішніх віднесемо велику 
питому вагу збиткових підприємств, як на-
слідок – велика частка збиткових кредитів; 
низькі доходи переважної більшості на-
селення України; значний обсяг тіньової 
економіки, який, за деякими даними, ста-
новить близько 60-65%; низький рівень ка-
піталізації, як наслідок – неможливість за-
безпечити економіку ресурсами в потрібних 
обсягах; малий асортимент пропонованих 
послуг; нерозвиненість системи кредитних 
історій (кредитних бюро); недостатній рі-
вень управління ризиками та неефектив-
ний менеджмент.

До зовнішніх чинників варто віднести: 
непередбачуваність політичної й економіч-
ної ситуації в країні й ризиків на довгостро-

кову перспективу; значний рівень долари-
зації реальної економіки; нестабільність 
ресурсної бази внаслідок високого рівня 
недовіри до банківської системи, що об-
межує можливості кредитування реального 
сектору економіки; високий рівень зовніш-
ньої заборгованості.

Ще однією з головних проблем розви-
тку банківської системи України є низький 
рівень її конкурентоспроможності, тобто 
неможливість вітчизняних банків конкуру-
вати з іноземними. Останнім часом частка 
іноземного капіталу у фінансовому секторі 
щороку збільшується, аналогічна тенден-
ція спостерігається і в банківському секторі. 

Як свідчать дані рис. 2, частка інозем-
ного капіталу у вітчизняній банківській сис-
темі за останні п’ять років зросла на 15,7% і 
сягала на початок 2017 р. 54,7% статутного 
капіталу банків України, що є найбільшим 
показником за останні 15 років.

Розвиток банківської системи України 
залежить від рівня капіталізації. Низький 
її рівень призводить до витіснення націо-
нальних банків іноземними. Збільшуючи рі-
вень капіталізації, банки підвищують свою 
конкурентоспроможність як на внутрішньо-
му, так і на зовнішньому ринках, і забез-
печують стабільність економіки України, 
тому необхідно використовувати певні ва-
ріанти підвищення капіталізації національ-
них банків, а саме: створення банківських 
об’єднань; збільшення капіталу за рахунок 
прибутку; реорганізація банків; випуск акцій 
власної емісії [5]. 

Позитивним чинником щодо підвищен-
ня рівня капіталізації банківських установ 
вважаємо прийняття рішення НБУ щодо 
підвищення розміру статутного капіталу 
банків. Відповідно до Закону України “Про 
банки та банківську діяльність”, мінімаль-
ний розмір статутного капіталу на момент 
державної реєстрації банку не може бути 
меншим, ніж 500 млн грн.
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Для працюючих банків, статутний ка-
пітал яких не відповідає цій вимозі, Націо-
нальний банк розробив графік поступового 
приведення його розміру до відповідності 
із вимогами. Згідно із законодавством, ста-
тутний капітал банків мав бути не меншим, 
ніж 120 млн грн до 17 червня 2016 р. і по-
ступово збільшений до рівня 500 млн грн 
до 11 липня 2024 р.

 Постановою № 58 Національний банк 
переглянув графік збільшення розміру ста-
тутного капіталу банків в межах встановле-
ного законодавством строку. Так, відтепер 
банки мають привести його до розміру, не 
меншого, ніж:

– 120 млн грн – до 17 червня 2016 р.;
– 300 млн грн – до 11 січня 2017 р.;
– 400 млн грн – до 11 січня 2018 р.;
– 450 млн грн – до 11 січня 2019 р.;
– 500 млн грн – до 11 липня 2024 р. [6].
Однак, вважаємо, що вимога щодо 

збільшення розміру статутного капіталу 
банків надто відтермінована в часі. Відпо-
відно до того, пропонуємо скоротити строки 
щодо посилення вимог для працюючих бан-

ків щодо регулятивного капіталу, оскільки 
нині склалася така ситуація, коли Н1 (нор-
матив мінімального розміру регулятивного 
капіталу, показник якого станом на 11 липня 
2017 р. становив 200 млн грн) з урахуванням 
девальвації гривні впродовж 2010–2017 рр. 
становив трохи більше 6,5 млн євро, що 
на 3,5 млн євро менше, ніж в 2010 р. 
(10 млн євро). Таким чином, вважаємо за 
потрібне пришвидшити графік щодо зрос-
тання мінімального розміру регулятивного 
капіталу для банків до 500 млн грн у липні 
2020 р. Таке збільшення капіталу дасть змо-
гу розпочати відновлення кредитування еко-
номіки, що є одним із чинників прискорення 
економічного зростання країни.

Невирішеною проблемою залишаєть-
ся низький рівень якості послуг та їх висо-
ка вартість. Одним із головних показників, 
який характеризує ситуацію, що склалася, 
є базова облікова ставка, встановлена цен-
тральним банком країни. Чим вища відсо-
ткова ставка, тим дорожче надаються кре-
дити банкам і, відповідно, підприємствам і 
населенню [7]. 
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*Побудовано на основі [4].
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Нині банківська система України є по-
вністю відкритою для іноземного капіталу. 
Чинне законодавство є досить лібераль-
ним щодо входження іноземного капіталу 
і дає змогу створювати банки з іноземним 
капіталом в Україні, а з моменту вступу 
держави до СОТ дозволено і функціону-
вання філій іноземних банків. У табл. 1 про-
ілюстровано позитивні чинники та ймовірні 
ризики залучення іноземного банківського 
капіталу в економіку України.

Проаналізувавши позитивні чинники та 
імовірні ризики впливу іноземного капіталу 
на банківську систему України, можемо ді-
йти висновку, що загалом присутність іно-
земного капіталу в економіці України сприяє 
більш динамічному розвиткові всієї банків-
ської системи й адаптації її до вимог ЄС.

Сучасний стан вітчизняної банківської 
системи є своєрідним відображенням на-
слідків негативного впливу як зовнішніх, 
так і внутрішніх чинників. Вони мають як 
суб’єктивний, так і об’єктивний характер. 
Зменшення впливу окремих чинників не 
сприятиме поліпшенню роботи системи. 
Тому проведення заходів та реформ пови-
нно мати системний, а у випадку України – і 
подекуди радикальний характер.

Криза недовіри клієнтів щодо банків-
ських установ відіграє вирішальну роль 
у забезпеченні безперебійного функціо-
нування банківської системи. Тому в най-
ближчій перспективі вирішення цієї про-
блеми є пріоритетним як для керівництва 
Національного банку України, так і для 
керівництва кожної банківської установи 
зокрема.

За останні три роки банківський сектор 
зазнав безпрецедентного за масштаба-
ми очищення (з січня 2014 р. по листопад 
2017 р. з ринку виведено 87 банків) [8]. За 
три роки вкладникам банків-банкрутів було 
виплачено 81 млрд грн. Для здійснення ви-
плат Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб України змушений здійснювати запо-
зичення в уряду, що негативно впливає 
на розмір державного боргу. Перспектива 
повернення коштів, що перебували на ра-
хунках підприємств у банках, практично 
відсутня, оскільки оціночна вартість активів 
таких банків у кілька разів менша за їхню 
балансову вартість. Внаслідок виведення 
банків з ринку значні збитки отримали юри-
дичні особи та населення, у результаті чого 
суттєво погіршився фінансовий стан бага-
тьох підприємств.

Таблиця 1
Наслідки залучення іноземного капіталу до банківської системи україни*

№
п/п позитивні чинники Імовірні ризики

1. Поява додаткових обсягів ресурсів, що сприя-
тиме прискореному розвиткові економіки

Можливість відпливу прибутків до материнських 
банків

2.
Розширення обсягів кредитування економіки як 
передумови необхідних структурних зрушень у 
національній економіці

Незацікавленість у фінансуванні конкурентоспро-
можної промисловості, необхідної українській 
економіці

3. Прискорений розвиток фінансових ринків Рішення щодо надання значних кредитів та інвес-
тицій будуть приймати за межами держави

4. Використання сучасних банківських технологій 
та досвіду банківського менеджменту

У разі фінансової нестабільності іноземний 
капітал може бути виведений із країни впродовж 
незначного проміжку часу

5. Підвищення прозорості діяльності банків Економічна криза в одній країні може спричинити 
ланцюгову реакцію банкрутств банків

*Побудовано авторами.
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Висновки. Підсумовуючи, необхідно 
зазначити, що загострення ситуації в бан-
ківській системі триває. Очевидні тенденції 
і факти свідчать, що специфікою функці-
онування банківського сектору України є 
слабо контрольовані фрагментарні про-
цеси, низький рівень капіталізації, значна 
економічна та географічна концентрація, 
високий рівень ризиків, загрозливий вплив 
тіньової економіки, що й обумовлює галь-
мування його розвитку. 

У зв’язку з цим, основними цілями роз-
витку вітчизняної банківської системи мож-
на визначити:

– зміцнення банківської системи Украї-
ни, підвищення її стійкості до криз; 

– зміцнення довіри до банків зокрема та 
до банківської системи загалом з боку 
вкладників та інвесторів (кредиторів);

– поглиблення інтеграції банківської 
системи України у світовий фінансо-
вий простір;

– активізація діяльності банків із залу-
чення коштів та їх трансформації в 
кредит для суб’єктів реального секто-
ру економіки; 

– розширення спектра та збільшення 
обсягів продуктів і послуг на банків-
ському та фінансових ринках тощо. 

Отже, економічні, соціальні та політичні 
виклики у вітчизняній економіці мають за-
початкувати процес удосконалення функці-
онування банківського сектору економіки за 
рахунок створення безпечних, легітимних і 
транспарентних умов ведення банківської 
діяльності. Ці відносини мають будувати-
ся на довірі та відповідальності в процесі 
отримання максимального результату з 
максимально допустимим рівнем ризику.
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