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Анотація 

У статті проаналізовано реальний стан розвитку банківського ринку в Україні, визначено проблемні 

аспекти банківського ринку при його функціонування в мінливих умовах.  
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Банківська система України протягом останніх двох років перебуває в стані активної 

структурної трансформації: кількість банків зменшується, підвищуються вимоги до прозорості 

діяльності банків та капіталу банку. Зниження кількості учасників ринку та посилення нерівності між 

ними призводять до підвищення концентрації, яка, з одного боку, сприяє зростанню ефективності та 

потужності банківського ринку, а з іншого – може зумовити формування олігополії чи монополії на 

регіональному або продуктовому ринку з багатьма негативними наслідками або ж появу банків 

“занадто великих, щоб збанкрутувати”. Тобто, з одного боку, концентрація генерує позитивні 

результати для системи та клієнтів банків, а з іншого – може створити загрози для конкуренції. 

Тому поступово з предмета наукових дискусій проблема концентрації перетворюється на 

практичну проблему для вітчизняного фінансового регулятора [1]. Паралельно з посиленням 

концентрації на банківському ринку України відбувається схожий процес – консолідація банківської 

системи. Це проявляється в зниженні кількості та збільшенні розмірів банків із частковим 

підвищенням регуляторних і ринкових вимог до мінімального обсягу та адекватності капіталу. 

Консолідаційні процеси залежно від індивідуальної стресостійкості банків та рішень топ-

менеджменту фінансових установ і регулятора можуть протікати у формах виходу з ринку 

неплатоспроможних фінансових інституцій, активізації злиття і поглинання та нерівномірного 

органічного збільшення активів серед банків. Деякі з наведених процесів, наприклад, скорочення 

кількості банків унаслідок невідповідності нормативам НБУ, активно проходять в Україні з початку 

2014 року, об’єднувальні процеси та посилення позицій найбільших банків мають певний потенціал 

до активізації в майбутньому. Відповідно консолідація за одних умов може обмежуватися 

досягненням позитивних результатів лише окремими банками, за інших – стати причиною реалізації 

позитивних (чи негативних) наслідків концентрації. 

Структура банківського ринку України далека від оптимальної з огляду на рівень виконання 

ключової функції – ефективного перерозподілу грошових коштів у рамках кредитного процесу [2, 3]. 

Низькі обсяги капіталу більшості банків, висока частка кредитування пов’язаних осіб, падіння обсягів 

депозитної бази внаслідок зниження довіри населення до потенційно неплатоспроможних банків – це 

ті проблеми, подолання яких потребує зокрема і певної оптимізації структурних характеристик 

банківського ринку. Політика НБУ в напрямі подальшої консолідації та капіталізації сприяє 

трансформації банківської системи через збільшення фінансового потенціалу і зниження 

індивідуальних ризиків банків. З іншого боку, цей процес призводить до зростання концентрації 

банківського сектору, наслідки якої є дискусійними й багатьма теоретиками пов’язуються із загрозами 

посилення монополізації та фінансової нестабільності. Проте результати проведеного емпіричного 

аналізу свідчать, що надмірна концентрація банківського ринку України у 2016 році є малоймовірною. 

Водночас через розбіжності в темпах капіталізації та продовження консолідаційних процесів може 
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відбутися перехід банківської системи з низького на помірний рівень концентрації, що потребує 

більшої уваги регуляторів до угод злиття і приєднання за участю системно важливих банків, якщо 

вони генерують високий приріст HHI. При цьому посиленого моніторингу потребує концентрація на 

ринку роздрібних банківських послуг, у тому числі платіжному. На користь послаблення 

регуляторних вимог до реорганізації малих і середніх банків свідчить низький вплив фактора 

нерівності на зростання концентрації з початку 2014 року. Оскільки найсуттєвішим для концентрації 

став фактор зниження кількості банків, падіння рівня дефолтів у посткризовий період сприятиме 

уповільненню темпів концентрації. Більше того, навіть масові дефолти або злиття малих банків 

несуттєво впливатимуть на приріст індексів концентрації, чого не можна сказати про системно 

важливі банки, особливості консолідації яких здатні генерувати значно масштабніші структурні зміни. 

Підвищення ефективності діяльності  банків є необхідною передумовою подальшого розвитку 

банківської системи України, а пошук шляхів її стабілізації зумовлює необхідність створення 

дієздатних програм та проектів [4]. 

Значно впливає на ліквідність банків загальний стан та розвиток економіки країни. 

Нестабільний і послаблений стан економіки спричиняє недовіру клієнтів та інвесторів до банківської 

системи. Це призводить до відтоку депозитів з банків, погіршення якості кредитного портфелю і 

послаблення ліквідності. 

Отже, держава повинна здійснювати науково обґрунтоване втручання у ринкові механізми 

шляхом прийняттям відповідних законів у сфері кредитування, оподаткування, бюджетної політики, 

спрямованих на підтримку вітчизняних банківських установ. Відтак, державі слід жорсткіше 

контролювати процес входження іноземного капіталу в банківський сектор.  
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