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Євроінтеграційний курс України на сьогодні є основним вектором 

політичної, економічної, соціальної інтеграції. Питання місця й ролі банків у 

процесах фінансової глобалізації аналізували у своїх працях такі вчені, як 

О. Барановський, В. Геєць, В. Корнєєв, А. Криклій, З. Луцишин та інші. 

У дослідженні проаналізовано структуру банківської системи України з 

метою визначення її відповідності європейській банківській практиці. Побудова 

банківської системи України (дворівнева система) відповідає практиці 

більшості країн Європи, зокрема таких, як Франція, Італія, Німеччина, 

Великобританія. Трирівнева банківська система успішно функціонує у 

Швейцарії.  

Основні структурні показники діяльності українських банків ІІ рівня 

наведено у табл. 1 

Таблиця 1 – Структурні показники діяльності банків України станом на 

01.01.2012 р.* 

Група  

банків 

Кількість 

 банків 

Частка в , % 

активах зобов’язаннях капіталі 

I 17 66,9 67,2 65,5 

II 19 14,8 14,7 14,9 

III 22 7,8 8 6,3 

IV 117 10,5 10,1 13,3 

Всього 175 100 100 100 

*Розраховано за даними НБУ [1] 

Кількість банків в Україні значно менша за кількість банків в інших 

країнах. Наприклад, у Німеччині кількість банків перевищує кількість банків в 

Україні в 30 разів.  

Банківська система України, порівняно з банківськими системами 

європейських країн, має низький рівень капіталізації, що призводить до 
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витіснення національних банків іноземними. Власний капітал українських 

банків складає 13 млрд. євро. Для порівняння капіталізація банків Франції 

складає 390 млрд. євро, Німеччини – 354 млрд. євро, Великої Британії – 

350 млрд. євро,  Іспанії – 210 млрд. євро,  Нідерландів – 112 млрд. євро, 

Швейцарії – 100 млрд. євро [2].  

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків України 

постійно зростає і станом на 01.01.2012 року становить 41,3 %, що на 13,7% 

більше ніж за 2007 рік (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динаміка частки іноземного капіталу в статутному капіталі 

банків України, % 

Таким чином, наміри України до євроінтеграції внесли певні зміни до 

розвитку її банківської системи. Суть цих змін полягає у збільшенні 

присутності іноземних банків, необхідності імплементації норм банківського 

законодавства та європейських методів ведення банківського бізнесу у 

вітчизняну практику. 
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