
  9 

І. І. Д’яконова, д-р екон. наук, доц.,  
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 

СИСТЕМНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПОВЕДІНКИ 

ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 

У посткризовий період можна дедалі частіше спостерігати динамізм і 

непередбачуваність процесів, що характеризують розвиток складних 

економічних систем, до яких слід віднести і банківську систему. Під впливом 

факторів, що формуються в межах впливу як національної економіки, так і 

глобальних ринків, змінюється конфігурація економічної, фінансової та 

інших систем.  

На сьогодні банки з іноземним капіталом є прибутково орієнтованими 

учасниками фінансового ринку, які відчувають зниження власних 

перспектив розвитку ділової активності. Головним чинником даного 

процесу, виходячи з концепції, що розглядається в статті, є динамічна зміна 

умов зовнішнього по відношенню до банківської системи середовища. 

Західні банки мають два шляхи виходу з визначеної ситуації. Перший 

полягає у відмові від подальшої участі в конкурентній боротьбі на ринку 

банківських послуг України та продажі власного бізнесу. Другий варіант 

передбачає скорочення активності, зменшення розміру активних операцій до 

такого рівня, що забезпечував би мінімальний рівень рентабельності з метою 

очікування подальшого зростання. 

Результати аналізу тенденцій та організації роботи банків з участю 

іноземного капіталу в Україні свідчать про орієнтацію останніх на реалізацію 

другого сценарію. Так, Кредит Європа Банк, що належить турецькій 

компанії FIBA Group через голландський Credit Europe Bank, у січні 2012 

року згорнув свою філіальну мережу в Україні. На ринку України сьогодні 

працює лише центральний офіс банку. У 2012 році внаслідок продажу СЕБ 

Банку шведською фінансовою групою SEB Group на ринку України 

з’явився Фідобанк. Подібна схема продажу активів іноземного банку 

національному власнику була реалізована по відношенню до Ерсте Банку, що 

належить до австрійської Erste Group. Фінансова група Societe Generale 

продала активи своїх дочірніх структур – ПроФін Банку і компанії 

“ПростоФінанс” – Альфа-банку. Таким чином, у 2012 році сім банків з 

іноземним капіталом максимально згорнули власний бізнес в Україні або 

взагалі залишили ринок. У поточному році тенденція до виходу іноземних 

банків з ринку банківських послуг України продовжилась. 

З одного боку, це свідчить про низьку конкурентоспроможність та 

ефективність банківського бізнесу внаслідок зниження економічної 

активності середовища, в якому працює банківська система України. З 

іншого, визначена динаміка дає можливість зробити висновки про 

адекватність розвитку окремих сегментів економіки України відповідно до 
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існуючих передумов, а отже, і про відсутність штучних механізмів керування 

національною економікою.  

Водночас окреслені вище закономірності підтверджують не тільки 

дієвість загальноекономічних законів як головних законів розвитку систем, 

але й можливість розробки адекватного інструментарію щодо відновлення 

розвитку економіки України. На нашу думку, першим кроком у цьому 

напрямку має бути відновлення випереджальних темпів розвитку 

виробництва. 

Загалом дослідження дієвості системних принципів розвитку банківської 

системи на сучасному етапі дає можливість зробити такі узагальнення:  

Банківська система є елементом систем більш високого порядку: економічної, 

фінансової. 

Адаптивність системи проявляється в її здібності змінювати власні 

параметри за рахунок зміни умов функціонування, структури й ефективності 

діяльності взаємопов’язаних систем. 

Діяльність банківської системи України останнім часом обумовлюється 

факторами, що формуються в економічному просторі держави та 

створюють попит на фінансові ресурси. 

Іноземні банки, які діють на території України, є найбільш чутливими 

елементами системи до змін параметрів зовнішнього середовища, оскільки 

головним пріоритетом їхнього розвитку на національному фінансовому 

ринку є надання послуг у форматі роздрібного бізнесу. 

На нашу думку, сповільнення темпів економічного зростання в Україні 

вплинуло на зниження реальних доходів населення та його схильності до 

заощаджень, рівня купівельної спроможності, а отже, і 

кредитоспроможності. 

Зазначені тенденції негативно впливають, у першу чергу, на прибутковість 

діяльності банків з іноземним капіталом, що протягом останніх двох років 

почали поступово зменшувати обсяги власного бізнесу в Україні та 

запроваджувати низку заходів щодо оптимізації власної участі в 

банківській системі України, що, на нашу думку, є прямим наслідком дії 

системних принципів банківської діяльності. 

Дієвість загальноекономічних законів як головних законів розвитку систем є 

основою для розробки адекватного інструментарію відновлення розвитку 

економіки України, і першим кроком у цьому напрямку, на нашу думку, 

має бути відновлення випереджальних темпів розвитку виробництва в 

країні.  
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