
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

180 Випуск 16. 2018

АСИНХРОННІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
ЯК ФАКТОР ЗАГРОЗ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
THE ASYNCHRONICITY OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM 
OF UKRAINE AS THE FACTOR OF THREAT IN THE EURO-INTEGRATION 
PROCESSES

УДК 336.71

Васильчишин О.Б.
к.е.н., доцент, 
докторант кафедри податків 
і фіскальної політики
Тернопільський національний 
економічний університет

У статті розкрито одну з проблем розви-
тку банківської системи України – її асинх-
ронність. Розкрито теоретичні засади 
асинхронності як властивості економіч-
ного системи та проведено її типізацію. Це 
дало змогу визначити, що характер даної 
властивості є фактором загроз для фінан-
сової безпеки банківської системи України 
в результаті вступу України до Європей-
ського Союзу. Якщо асинхронність у розви-
тку банківської системи ЄС – це компонента 
звичайного еволюційного процесу розвитку, 
то у вітчизняній банківській системі – це 
процес, у якому прослідковується суттєва 
відмінність у становленні та функціонуванні 
порівняно з європейською банківською сис-
темою. Тобто це явище супроводжується 
тривалою неоднорідністю циклів, фаз розви-
тку та неоднозначною реакцією її елементів 
на зміни зовнішніх та внутрішніх умов.
Ключові слова: економічна система, бан-
ківська система, Європейський Союз, асинх-
ронність розвитку, неоднорідність фаз роз-
витку, фактор загроз, фінансова безпека.

В статье раскрыта одна из проблем раз-
вития банковской системы Украины – ее 
асинхронность. Раскрыты теоретические 
основы асинхронности как свойства эконо-
мической системы и проведена ее типиза-
ция. Это позволило определить, что харак-
тер данного свойства является фактором 
угроз финансовой безопасности банковской 
системы Украины в результате вступле-
ния Украины в Европейский Союз. Асинхрон-
ность в развитии банковской системы ЕС – 
это компонента обычного эволюционного 
процесса развития. В отечественной бан-

ковской системе – это процесс, в котором 
прослеживается существенное отличие в 
становлении и функционировании по срав-
нению с европейской банковской системой, 
сопровождается длительной неоднородно-
стью циклов и фаз развития и неоднород-
ностью реакции ее элементов на изменения 
внешних и внутренних условий.
Ключевые слова: экономическая система, 
банковская система, Европейский Союз, 
асинхронность развития, неоднородность 
фаз развития, фактор угроз, финансовая 
безопасность.

The author disclosed one of the problems of the 
development of the banking system of Ukraine; 
this is its asynchronous nature. Theoretical prin-
ciples of asynchrony as the properties of the eco-
nomic system and its typing are revealed. This 
made it possible to determine that the nature of 
this property is a factor of threats to the financial 
security of the banking system of Ukraine as a 
result of Ukraine’s accession to the European 
Union. As the asynchrony in the development 
of the EU banking system is a component of the 
usual evolutionary development process, the 
domestic banking system is a process, in which 
there is a significant difference in the establish-
ment and functioning of the European banking 
system. That is, this phenomenon is accompa-
nied by the prolonged heterogeneity of cycles, 
phases of development and the ambiguous reac-
tion of its elements to changes in external and 
internal conditions.
Key words: economic system, banking system, 
European Union, asynchronous development, 
heterogeneity of phases of development, factor 
of threats, financial security.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку економіки країн ЄС і вітчизняної економіки у 
цілому характеризується зростанням ролі банків 
і банківських систем та їх впливу на інтеграційні 
процеси. Конкурентоспроможність банківської 
системи є одним із визначальних чинників еконо-
мічного розвитку, оскільки її високий рівень дає 
змогу повною мірою використовувати можливості 
щодо залучення інвестицій, капіталу і технологій. 

В Європейському Союзі за останнє десятиліття 
перед фінансовою системою було поставлено і 
вирішено низку важливих стратегічних завдань, 
які сьогодні дають змогу практично безпере-
шкодно пересуватися капіталу, а також суттєво 
спрощують діяльність банків, що, своєю чергою, 
створило умови для забезпечення рентабельності 
інвестицій, консолідації міжбанківських систем та 
збільшення міжнародної експозиції.

У міру розгортання євроінтеграційних процесів 
для України все більш очевидною стає вагомість 
глибоких і комплексних досліджень трендів у роз-

витку фінансово-кредитної системи ЄС для мак-
симально можливої синхронізації основних пара-
метрів розвитку вітчизняної банківської системи як 
архіпередумови безпечної фінансової інтеграцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика окремих аспектів розвитку еконо-
мічних систем знаходиться у колі наукових інтер-
есів багатьох учених. Так, фундаментальністю 
щодо формування і функціонування економічних 
систем характеризуються праці [1; 8; 9; 11]. 

Водночас виокремлено особливості станов-
лення та функціонування європейської банківської 
системи в публікаціях [6; 12; 14]. Проблеми розви-
тку банківської системи України ґрунтовно дослі-
джено вітчизняними вченими [4; 5; 7; 10].

Постановка завдання. У ході інтеграції вітчиз-
няної банківської системи в європейський фінан-
совий простір велику роль відіграють комплексні 
дослідження усіх позитивних та негативних аспектів 
даного процесу. Саме тому у статті поставлено мету 
виокремити проблему асинхронності в розвитку 
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європейської та вітчизняної банківських систем як 
одного з фундаментальних чинників безпеки євроін-
теграційних процесів для банківської системи. 

Завданнями у процесі дослідження є розкриття 
сутності властивості асинхронності розвитку бан-
ківської системи та її типізації відповідно до форм 
асинхронності розвитку економічних систем, а 
також окреслення особливостей становлення і 
розвитку європейської та вітчизняної банківських 
систем, їх позиціонування як різнотипно асинхрон-
них систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Звернемо увагу, що з погляду теорії систем фун-
даментальною властивістю будь-якої системи є 
асинхронність її розвитку. Ця властивість зумов-
лена наявністю різноманітних параметрів елемен-
тів (підсистем) і множинністю їх зв’язків. До того ж 
будь-яка система піддається впливам зовнішнього 
середовища, на які її елементи реагують із різною 
швидкістю або в силу своїх властивостей, або 
через відмінні характеристики зовнішніх впливів. 

Абстрактно можна змоделювати синхронну 
систему, що складається з двох однакових еле-
ментів з ідентичними зв'язками, що урівнюються 
по вектору впливу на них через наявні в просторі 
фактори. Однак це, на нашу думку, практично 
нереалізовувана модель навіть на рівні простих 
систем. Будь-які економічні системи характеризу-
ються підвищеною складністю з позиції елемент-
ної бази та зв'язків, варіабельністю і ступенем 
передбачуваності змін.

Розглядаючи асинхронність як об’єктивне 
явище функціонування економічних систем, ува-
жаємо за доцільне виокремити певні параме-
три цієї властивості, що безпосередньо впливає 
не лише на розвиток економічних систем, а й на 
взаємозв’язки між ними. Так, у переліку найбільш 
значимих параметрів асинхронності економічних 
систем виділяють [1, с. 111]:

– стадійну і фазову неоднорідність процесів;
– асинхронність функціонування бізнес-систем, 

зумовлену накладенням різних фаз і циклів;
– дискретність інституційних та організаційних 

перетворень, пов'язаних із необхідністю подо-
лання консерватизму суб'єктів і агентів;

– «рваний» темп і аритмію внесених змін;
– нелінійність середовища – перманентне 

виникнення однаково згубних для економічних 
впливів надконцентрацій і «розрідженості» їх про-
стору.

З огляду на параметри асинхронності еконо-
мічних систем, виділяють її форми та фактори. 
Так, до форм прояву асинхронності будь-якої еко-
номічної системи відносять [11, с. 24]:

– стадійну неоднорідність (асинхронність 
виникнення і розвитку систем);

– фазову неоднорідність (асинхронність циклів 
та їх фаз);

– порушення ритму внесених змін (асинхрон-
ність реакції підсистем на стан середовища);

– асинхронність імпульсів до змін, пов'язаних із 
динамікою зовнішнього середовища.

Своєю чергою, факторами асинхронності вва-
жають:

– дискретність інституційних та організаційних 
перетворень;

– нелінійність середовища.
Якщо розглядати банківську систему як 

складну систему, яка піддається впливам зовніш-
нього середовища, на які її елементи реагують 
по-різному і з різною швидкістю або в силу своїх 
властивостей, або через відмінні характеристики 
й яка здатна функціонувати незалежно від еконо-
мічної моделі та організації суспільних відносин), 
то асинхронність є не лише властивістю її розви-
тку, а й невід’ємним елементом еволюційних змін 
цього процесу.

Проте цілком очевидно, що асинхронність у 
розвитку банківської системи – явище багато-
гранне і неоднозначне. Зупинимося на деяких 
теоретичних аспектах. Ураховуючи вищеозначені 
форми асинхронності, для оцінки її міри щодо роз-
витку системи пропонуємо ввести такі параметри:

1. Асинхронність розвитку економічної сис-
теми як чинник загрози:

– значна відмінність у виникненні та функціо-
нуванні окремих її елементів;

– тривала неоднорідність циклів і фаз розвитку;
– неоднозначна або взагалі відсутня реакція 

підсистем на стан середовища функціонування;
– неоднозначна або взагалі відсутня реакція 

на зміни, що пов'язані з динамікою зовнішнього 
середовища.

2. Асинхронність розвитку економічної сис-
теми як властивість нормального процесу:

– певна відмінність у виникненні та функціону-
ванні окремих її елементів;

– неоднорідність циклів і фаз розвитку;
– реакція підсистем на стан середовища 

функціонування відповідно до критеріїв оптималь-
ності та стратегічних пріоритетів;

– адекватна реакція на зміни, що пов'язані з 
динамікою зовнішнього середовища.

На нашу думку, для вітчизняної банківської сис-
теми важливо оцінити параметри асинхронності 
в контексті саме проблеми зважування всіх пере-
ваг і недоліків євроінтеграційних процесів. Така 
оцінка є вкрай необхідною, оскільки становлення 
і функціонування банківської системи України має 
певні особливості. Водночас неоднорідним є про-
цес її розвитку. Крім того, реакція вітчизняної бан-
ківської системи на внутрішні і зовнішні виклики є 
неоднозначною.

Першочергово зазначимо, що дослідження 
еволюції банківського сектору Європейського 
Союзу підтверджує тезу, що подальша інтернаці-
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оналізація банківських інституцій передбачає при-
ведення норм їх функціонування до загальноприй-
нятих світових стандартів, що відіграє важливу 
роль у трансформації стратегічних пріоритетів 
фінансово-кредитних установ. Для європейських 
фінансових інституцій це збільшило кількість 
потенційних клієнтів і водночас підштовхнуло до 
збільшення асортименту пропонованих фінансо-
вих продуктів і послуг. 

Важливо тут те, що певні фінансові продукти 
неможливо уніфікувати у зв’язку зі специфікою 
їх процесу реалізації. Проте кожен європейський 
банк створює свою власну платформу для роботи 
з клієнтами і, відповідно, оцінки ризиків при цьому. 
Доступність Інтернету для клієнтів європейських 
банків стала поштовхом до розвитку інноваційних 
технологій у сфері Інтернет-банкінгу. Менеджмент 
європейських банківських інституцій чітко усвідо-
мив, що і-банкінг повинен бути надійним, захище-
ним і доступним у будь-який час [13]. 

Онлайн-платформи європейських банків дали 
змогу корпоративним і приватним клієнтам корис-
туватися не тільки послугами дистанційного управ-
ління рахунком, а й дали доступ без додаткових 
посередників до торгівлі на фінансових ринках, до 
покупки і продажу похідних інструментів та до еле-
ментів міжбанківської системи. 

Системи і-банкінгу європейських банків 
щорічно еволюціонують. Якщо кілька років тому 
платформи комунікацій із банками являли собою 
певне програмне забезпечення, яке встановлю-
ється безпосередньо на комп'ютер користувача й 
яке вимагало значних затрат часу і коштів, то сьо-
годні всі операції відбуваються без завантаження 
користувачем будь-якого програмного забезпе-
чення. Банки ЄС надають безпосередній доступ 
до всіх операцій через власні веб-сайти.

Велику роль у розвитку банківського сектора 
Європейського Союзу відіграло створення нових 
фінансових інструментів. Можна відзначити, що 
їх складність варіюється від звичайних контрак-
тів на покупку до комплексних продуктів, таких 
як CDO (Collateralized Debt Obligations – обліга-
ція, забезпечена борговими зобов'язаннями), 
CDS (Credit Default Swaps – своп кредитного 
дефолту), Еверест (Everest – екзотичні фінансові 
продукти, які поширював банк «Сосьєте Жене-
раль» у 1997 р.) [14].

Важливу роль у розвитку банківської системи 
ЄС зіграли інновації в сфері управління. Важли-
вим чинником, що спричинив адекватну реакцію 
банківської системи, став випадок, коли в 2008 р. 
один із трейдерів інвестиційного банку «Сосьете 
Женераль» здійснив неправомірні дії, переви-
щивши дозволену йому експозицію. Саме це 
змусило багато європейських банків переглянути 
свою модель нагляду за діяльністю співробіт-
ників. Передусім було вжито заходів для збіль-

шення прозорості за допомогою надання акціоне-
рам банку більш докладного аудиту. Саме такий 
захід суттєво впливає на поведінку менеджменту 
банку. До того ж важливу роль в управлінні бан-
ком відіграли такі компоненти управлінських норм 
[12, с. 96–126]:

– вільний доступ членів Ради директорів до 
будь-якої інформації, що стосується функціону-
вання банку, а не тільки до інформації, відібраної 
керуючим. Така вимога має на увазі певний рівень 
експертизи в адміністрації;

– Рада директорів повинна бути невеликою за 
чисельністю (що складається із семи-восьми чле-
нів), щоб збільшити його ефективність і зменшити 
вплив керуючого. До того ж керуючий повинен бути 
єдиним співробітником банку, який безпосередньо 
засідає в Раді, оскільки наявність інших співробіт-
ників банку може збільшити вплив на керуючого; 

– керуючий і члени Ради директорів повинні 
володіти значною кількістю акцій компанії, щоб їхні 
інтереси були схожі з інтересами акціонерів;

– керівник не повинен бути одночасно пре-
зидентом Ради директорів, оскільки у цьому разі 
у нього концентруються дуже великі можливості 
щодо прийняття рішень, що загострює конфлікт 
інтересів, зменшуючи ефективність нагляду за 
діяльністю.

Перераховані заходи доповнюються зовніш-
німи елементами регуляції і дають змогу домог-
тися більшої стабільності окремо взятої фінан-
сово-кредитної установи.

2017 р. для європейської банківської системи з 
погляду асинхронності став найбільш неоднознач-
ним періодом. Загалом останні дев'ять років євро-
пейські банки провели в процесі відновлення після 
кризи. При цьому основна увага приділялася при-
веденню в порядок балансів, дотримання нових 
регуляторних вимог і відмови від неприбуткових 
напрямів бізнесу – і все це в умовах низьких тем-
пів зростання бізнесу.

Середня прибутковість капіталу європейських 
банків на даний момент становить 4,4%, що значно 
нижче очікуваного рівня [6]. Ситуація при цьому на 
європейських ринках неоднорідна: у деяких краї-
нах Європи банки вже завершили процес реструк-
туризації, тоді як на інших ринках робота у цьому 
напрямі ще триває.

Незалежно від того, на якому етапі трансфор-
мації свого бізнесу знаходяться банки, всі вони 
нині змушені працювати в умовах стрімко мінливої 
кон'юнктури ринку. Нові переваги клієнтів, а також 
розвиток цифрових каналів і онлайн-платформ 
призводять до необхідності змінювати традиційні 
підходи до банківської діяльності.

У ситуації, що склалася, використання засобів 
автоматизації й інструментів обробки даних дасть 
змогу значно скоротити витрати. Іншими словами, 
європейські банки, ледь упоравшись із наслід-
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Таблиця 1
Особливості розвитку європейських банків у 2017 р.

Реструктуризація Нові стратегічні завдання
Напрями 

реструктуризації
Характеристика напрямів 

реструктуризації Завдання Зміст завдання

Оптимізація 
балансу

Європейські банки витратили багато часу і 
ресурсів для
оптимізації своїх балансів. На деяких 
європейських ринках цей процес заверше-
ний, однак у таких країнах, як Греція, Італія 
та Португалія, процеси реструктуризації, 
списання та продажу проблемних кредитів 
триватимуть ще тривалий час

Реагування 
на зміни в 
купівельній 
поведінці

Активний розвиток  платформ-
агрегаторів, на яких клієнти можуть 
користуватися послугами різних 
постачальників, порівнюючи і 
вибираючи продукти і послуги з 
широкого асортименту пропозицій, 
змушує банки приймати стратегічно 
важливі рішення щодо інвестицій і 
партнерства з подібними платфор-
мами 

Регулювання, 
капітал і ризик

Банки були змушені збільшувати капітал 
і скорочувати активи, що призвело до 
збільшення середньої достатності капіталу 
з 3,7% до 5,8% (капітал І рівня / активи 
(МСФЗ). Очікуються додаткові зміни, 
пов'язані із уведеними в дію регуляторними 
вимогами, наприклад директивою про ринки 
фінансових інструментів MiFID II. Керівни-
цтво банків, як і раніше, зайнято питаннями 
планування подальших структурних змін 
у зв'язку з виходом Великобританії з ЄС і 
вимогами по планування відновлення діяль-
ності і фінансового оздоровлення

Оновлення 
та заміна 
інфраструктури 
і процесів

Швидкий розвиток технологій і
прагнення банків до скорочення 
витрат сприятимуть подальшій 
роботі над заміною застарілої інф-
раструктури та впровадженням API 

Відмова від 
неприбуткової 
діяльності

Банкам удалося досягти значного про-
гресу, відмовившись від деяких напрямків 
діяльності (наприклад від обслуговування 
великих корпоративних клієнтів) і роботи на 
непрофільних ринках. У сфері банківського 
обслуговування великих корпоративних 
клієнтів європейські банки закрили деякі 
напрями бізнесу, які принесли їм у 2009 р. 
до 10 млрд. євро виручки

Забезпечення 
ефективності 
фінансових 
ресурсів

З огляду на зростаючі вимоги до 
фінансових ресурсів, банки будуть 
використовувати просунуті інстру-
менти управління такими ресур-
сами, що дасть змогу моделювати 
різні сценарії споживання і спрос-
тить процес прийняття рішень 

Операційна 
ефективність

Багато банків почали реалізацію програм, 
спрямованих на скорочення витрат. Проте  
в період із 2008 по 2016 р. витрати банків 
щорічно збільшувалися на 1%, а співвід-
ношення витрат і прибутку практично не 
змінювалося через падіння
доходів банків унаслідок зниження про-
центних ставок і скорочення маржі. Дотепер 
жоден європейський банк ще не завершив 
роботу з оптимізації своїх витрат. Керівни-
цтво більшості європейських банків тільки 
починає реалізацію нових ініціатив щодо 
скорочення витрат, а в інших банках такі 
ініціативи знаходяться у стадії реалізації

Використання 
можливостей 
консолідації

Беручи до уваги наявні труднощі 
економічного
характеру, очікується, що ступінь 
консолідації на деяких ринках 
(наприклад, в Італії) буде рости. 
Проте на багатьох ринках це не 
буде пріоритетним завданням

Концентрація 
і консолідація

Тоді як одні європейські ринки зазнали 
серйозних
змін у результаті консолідації, ситуація на 
інших ринках практично не змінилася. З 
початку кризи ринкова концентрація в Греції 
та Іспанії збільшилася вдвічі, а на ринку 
Італії основні зміни відбувалися переважно 
в останні роки. Масштаби транскордонної 
консолідації, як і раніше, невеликі

Формування 
кадрового 
потенціалу 
майбутнього

У міру зміни банківської галузі змі-
нюються й вимоги банків до кадрів, 
які необхідні їм зараз і
знадобляться в майбутньому. Бан-
кам потрібні інноваційні підходи до 
управління кадрами, а
також грамотно вибудуваний 
процес планування і залучення 
персоналу

Соціальна 
відповідальність

В результаті фінансової кризи 
виникла потреба в довгострокових 
політичних змінах, що мають значні 
наслідки для банків. В
світлі посилення популістських і 
націоналістичних настроїв від бан-
ків буде потрібно участь в рішенні 
загальних проблем сучасного 
суспільства

Джерело: побудовано автором на основі [6]
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ками кризи, зіткнуться з новими труднощами. Сьо-
годні лише деякі організації приймають необхідні 
заходи для вирішення поставлених перед ними 
нових завдань (табл. 1).

Отже, європейські банківські інституції в 
результаті боротьби з наслідками фінансової 
кризи зіткнулися з безліччю змін у внутрішньому 
і зовнішньому середовищі, і з огляду на напрями 
реструктуризації та змісту нових завдань у розви-
тку, можна констатувати про присутність асинх-
ронності розвитку банківської системи як власти-
вості нормального процесу. І більше того, банки, 
які зможуть повністю сконцентруватися на процесі 
трансформації та виконанні поставлених завдань, 
отримають суттєву перевагу перед конкурентами 
в наступному десятилітті.

Аналізуючи параметри асинхронності розви-
тку банківської системи України, першочергово 
зосередимо увагу на основних аспектах її станов-
лення. Донині функціонування банківської системи 
України як ключової частини грошово-кредитної 
системи країни не стало ефективним механізмом 
створення сприятливого середовища для мобілі-
зації та вільного переливання капіталів, нагрома-
дження коштів для структурної перебудови еконо-
міки, розвитку підприємництва (табл. 2) [4].

Незважаючи на закінчення процедури т. зв. 
«очищення банківської системи України» в кінці 
2015 р., у 2016–2017 рр. масові банкрутства вітчиз-
няних фінансово-кредитних установ продовжи-
лися. У 2016 р. під управління Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб (ФГВФО) передано 21 банк, 
що все ж менше, ніж у 2014–2015 роки – по 33 [3]. 
Неплатоспроможним виявився і такий системний 
банк, як «ПриватБанк». Утім, він був миттєво наці-
оналізований. Перехід «ПриватБанку» у власність 

держави суттєво змінив структуру банківської сис-
теми України. Так, станом на 1 січня 2017 р. банки 
з приватним українським капіталом становили 
близько 13%, банки іноземних банківських груп – 
35%, державні – 51,3%.

84 вітчизняні банки-банкрути відправлені на 
ліквідацію. Кілька тимчасових адміністрацій замо-
рожені судовими рішеннями. Банки, що залиши-
лися на ринку, в 2017 р. продовжили оптимізувати 
свою роботу: скорочували відділення і розвивали 
віддалені канали обслуговування клієнтів, залу-
чали вкладників і шукали платоспроможних пози-
чальників. 

Банківська діяльність і надалі продовжує харак-
теризуватися невисокою активністю кредитних 
операцій. Незначний обсяг банківського кредиту-
вання пов’язаний із системною проблемою нестачі 
довгострокових ресурсів у банківській системі, 
обмеженим доступом до нових запозичень на між-
народних ринках, погіршенням платоспроможності 
позичальників, збільшенням обсягів проблемних 
кредитів, а також зниженням мотивації банків до 
кредитування внаслідок існування безризикових 
високоприбуткових інструментів – ОВДП та депо-
зитних сертифікатів НБУ [10, с. 43].

Вітчизняні банки досі не вирішили проблеми з 
простроченими кредитними портфелями, під які 
в попередні роки їм довелося сформувати значні 
резерви. Частка проблемних кредитів у банків-
ській системі України станом на кінець 2017 р. ста-
новила 54,9% [2].

Загалом політична та військова нестабільність, 
значна інфляція та загальна економічна дестабі-
лізація негативно вплинули на банківський сектор 
та показники діяльності банків, що працюють на 
території України. Також важливим фактором, що 

Таблиця 2
Основні характеристики етапів становлення та розвитку банківської системи України
Період Основні риси етапів становлення та розвитку вітчизняної банківської системи

1988–1990 рр. Створення прототипу системи українських комерційних банків у складі банківської системи 
СРСР 

1991 р. – І півріччя 
1992 р.

Перереєстрація українських комерційних банків та початок формування банківської 
системи України як незалежної держави

II півріччя 1992 р. – 
1993 р\р.

Формування банківської системи України на етапі становлення економічного та 
політичного суверенітету

1994–1996 рр. Розвиток банківської системи на першому етапі реалізації курсу економічних реформ 
монетарними методами

1997–1999 рр.
Реформування банківської системи в умовах поглиблення фінансово-економічної кризи, 
поступового переходу до поєднання монетарних методів управління економікою із 
заходами щодо її структурного реформування

2000 р. – І півріччя 
2008 р. 

Розвиток банківської системи в умовах реструктуризації економіки, падіння дохідності 
банківських операцій, укрупнення та консолідація капіталу банків

II півріччя 2008 р. – 
2014 р.

Розвиток банківської під впливом світової фінансово-економічної кризи, в умовах 
девальвації національної валюти, скорочення виробництва, експорту, дефіциту платіжного 
балансу та державного бюджету. Посткризове відновлення господарства. Закриття банків, 
вихід із ринку банків зі 100%-м іноземним капіталом із причин внутрішньої економічної та 
соціальної кризи в Україні, погіршення макроекономічних показників розвитку

2014 р. – дотепер Очищення вітчизняної банківської системи (зокрема, виведено 88 банків: 33 банки стали 
неплатоспроможними в 2014 р., ще 33 – у 2015 р., 21 – у 2016 р. та один – у 2017 р.



185

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

характеризує сучасний стан банківської системи, є 
активне втручання НБУ у функціонування банків-
ської системи. Не можна дати однозначної оцінки 
політиці «оздоровлення» банківської системи, 
яку проводить її головний регулятор [7, с. 85–86]. 
З одного боку, ліквідація неплатоспроможних бан-
ків та банків, які порушували українське законо-
давство, повинна позитивно вплинути на прозо-
рість банківської системи. З іншого боку, надмірне 
зменшення учасників банківського сектору може 
призвести до погіршення конкурентного серед-
овища та умов надання банківських продуктів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
з позиції асинхронності розвитку банківської сис-
теми України відзначимо, що прослідковується 
суттєва відмінність у становленні та функціону-
ванні на відміну від банківської системи ЄС, яка 
супроводжується тривалою неоднорідністю циклів 
і фаз розвитку, а неоднозначність її реакції на зміни 
зовнішніх та внутрішніх умов дає змогу виокремити 
асинхронність її розвитку як чинник загроз.

Таким чином, ми ідентифікували банківські 
системи ЄС та України з позиції асинхронності їх 
розвитку і можемо зробити висновок, що ця влас-
тивість для європейської банківської системи є 
показником нормального еволюційного процесу, а 
для України – це чинник загрози. А тому інтеграція 
цих систем як процес формування глибоких і стій-
ких взаємозв’язків із позиції фінансової безпеки 
як банківської системи Європейського Союзу, так 
і банківської системи України залишається відкри-
тою проблемою, яка поки що не має чітких варіан-
тів вирішення основних її завдань.
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THE ASYNCHRONICITY OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE  
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In the process of integration of the domestic banking system into the European financial space, integrated 
research of all positive and negative aspects of this process plays an important role. It is important to highlight 
the problem of asynchrony in the development of European and domestic banking systems as one of the fun-
damental factors in the security of European integration processes for the banking system. It is important for 
the domestic banking system to evaluate asynchronous parameters in the context of the problem of weighing 
all the advantages and disadvantages of European integration processes. Such an assessment is essential 
because the establishment and functioning of the banking system of Ukraine have certain characteristics.

The creation of new financial instruments contributed to the development of the banking sector in the 
EU. Their complexity varies from conventional purchase contracts to complex products such as CDO, CDS. 
Everest, an exotic financial product distributed by Société Générale Bank. Also, management innovation has 
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The functioning of the banking system of Ukraine as a key part of the monetary and credit system of the 
country has not become an effective mechanism for creating a favourable environment for mobilization and 
free transfer of capital, accumulation of funds for structural adjustment of the economy, and the develop-
ment of entrepreneurship to date. Banking activity continues to be characterized by low activity of credit 
operations, and insignificant volume of bank lending is connected with the systemic problem of shortage 
of long-term resources in the banking system, limited access to new borrowings on international markets, 
deterioration of solvency of borrowers, increase in volumes of problem credits, as well as decrease of moti-
vation of banks to lend because of the existence of risk-free high-yield instruments – bonds of an internal 
state loan and deposit certificates of the NBU, In general, political and military instability, significant inflation, 
and overall economic destabilization negatively affected the banking sector and the performance indicators 
of banks operating in Ukraine.
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ment, we emphasize that this property for the European banking system is an indicator of a normal evolution-
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the EU and Ukraine, remains an open issue, which does not yet have clear options for solving its main tasks.
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