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Пðîàíàë³зîâàíî ïðîöåñ òðàíñфîðìàö³ї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè Уêðàїíè з 1987 ïî 2017 ð. Âèîêðåìëåíî îñíî-
âí³ хàðàêòåðí³ ðèñè êîæíîãî з її åòàï³â òà âèзíà÷åíî ïðèòàìàíí³ бàíêàì íà öèх åòàïàх ñòðàòåã³ї. Пðåä-
ñòàâëåíî óзàãàëüíåíó ñхåìó ñòàíîâëåííÿ â³ò÷èзíÿíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè, ÿêà â³äîбðàæàє ó÷àñòü äåð-
æàâè â êàï³òàë³ бàíê³â.
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Постановка проблеми. Бàíê³âñüêà ñèñòåìà Уêðà-
їíè, ó ñêëàä³ ÿêîї âïðîäîâæ óñ³х ðîê³â íåзàëåæ-
íîñò³ зä³éñíююòü ñâîю ä³ÿëüí³ñòü бàíêè з äåðæàâ-
íîю ó÷àñòю, ïðîéшëà ñêëàäíèé шëÿх ñòàíîâëåííÿ. 
Сïåöèф³êà фóíêö³îíóâàííÿ â³ò÷èзíÿíîї бàíê³âñüêîї 
ñèñòåìè, ïîâ’ÿзàíà, зîêðåìà, ³ з³ зì³íîю ÷àñòêè 
äåðæàâè â êàï³òàë³ бàíê³â, щî ïîòðåбóє äåòàëüíîãî 
äîñë³äæåííÿ, зâàæàю÷è íà ðîëü бàíê³â ó зàбåзïå-
÷åíí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîзâèòêó äåðæàâè. 

Àналіз останніõ досліджень і публікацій.  
У â³ò÷èзíÿí³é íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ³ñíóє âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü íàïðàöюâàíü â÷åíèх ñòîñîâíî äîñë³äæåííÿ 
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñòåìè Уêðà-
їíè. Òðàíñфîðìàö³éí³ ïðîöåñè, щî â³äбóâàëèñÿ ó 
бàíê³âñüê³é ñèñòåì³ Уêðàїíè äîñë³äæóâàëè òàê³ 
ïðîâ³äí³ â÷åí³ òà åêîíîì³ñòè, ÿê: Í. Гðåбåíèê [1],  
Î. Дзюбëюê [2], ². Д’ÿêîíîâà [3; 4], Г. Êàð÷åâà [5],  
². Люòèé [6], Г. Ìèñüê³â [7], Ì. Îëåщóê [8], Í. Пàí-
òåëєєâà [9], Â. Сòåëüìàх [10] òà ³í.

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Íåзâàæàю÷è íà зíà÷íó ê³ëüê³ñòü 
ïóбë³êàö³é, ñåðåä ó÷åíèх íåìàє єäíîñò³ ó ïîãëÿ-
äàх щîäî âèзíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ åòàï³â ðîзâèòêó 
бàíê³âñüêîї ñèñòåìè Уêðàїíè, їх òðèâàëîñò³, щî é 
зóìîâëює íåîбх³äí³ñòü ïîäàëüшèх äîñë³äæåíü зà 
äàíîю òåìàòèêîю.

Мета статті ïîëÿãàє â îбґðóíòóâàíí³ ïåð³îäè-
зàö³ї ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñòåìè, àêöåíòóю÷è 
óâàãó íà ðîë³ бàíê³â ³з äåðæàâíîю ó÷àñòю ó ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîзâèòêó êðàїíè. 

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Бàíê³âñüêà ñèñòåìà є íåâ³ä’єìíèì ñêëàäíèêîì 
åêîíîì³êè, à її åфåêòèâíå фóíêö³îíóâàííÿ ñïðè-
ÿòèìå ïîë³ïшåííю ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîзâè-
òêó äåðæàâè. У íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ зíà÷íà óâàãà 
ïðèä³ëåíà ñàìå ïåð³îäèзàö³ї ðîзâèòêó óêðàїíñüêîї 
бàíê³âñüêîї ñèñòåìè (òàбë. 1).

Òàбëèöÿ 1
Àналіз періодизації розвитку банківської 

системи Óкраїни 

№ Àвтор періодизації Êількість 
етапів

Початок 
періодизації

Завершення 
періодизації

1. Î. Дзюбëюê [2] ÷îòèðè 1987 ð. 2000 ð.

2. ². Люòèé [6] ÷îòèðè 1991 ð. 1998 ð.

3. Í. Гðåбåíèê [1] òðè 1991 ð. 2006 ð.

4. ². Д’ÿêîíîâà [3; 4] ш³ñòü 1988 ð. 2011 ð.

5. Â. Сòåëüìàх [10] òðè 1992 ð. 2008 ð.

6. Г. Êàð÷åâà [5] ï’ÿòü 1991 ð. 2005 ð.

7. Ì. Îëåщóê [8] ш³ñòü 1988 ð. 2011 ð.

8. Í. Пàíòåëєєâà [9] ï’ÿòü 1991 ð. 2015 ð.

9. Г. Ìèñüê³â [7] ñ³ì 1991 ð. 2015 ð.
Джерело: складено автором на основ³ [2; 6; 1; 3; 4; 10; 5; 
8; 9; 7]

Пðîâåäåíèé àíàë³з íàóêîâèх ïðàöü (òàбë. 1) ñòî-
ñîâíî ñòàíîâëåííÿ ³ ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñòåìè 
Уêðàїíè, äàâ зìîãó âèîêðåìèòè äåê³ëüêà îñíîâíèх 
ñï³ðíèх ìîìåíò³â, ÿê³ ïîòðåбóюòü îêðåìîãî äîñë³-
äæåííÿ. Пî-ïåðшå, ñåðåä ó÷åíèх íåìàє єäíîñò³ ó 
âèзíà÷åíí³ äàòè, з ÿêîї ïî÷èíàєòüñÿ ñó÷àñíà ³ñòî-
ð³ÿ â³ò÷èзíÿíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè. Òàê, ó íàó-
êîâ³é ïðàö³ Г. Ìèñüê³â зàзíà÷àєòüñÿ, щî «äàòîю 
íàðîäæåííÿ бàíê³âñüêîї ñèñòåìè Уêðàїíè ââàæà-
юòü 24 ñ³÷íÿ 1989 ð., êîëè â Êèєâ³ бóëî зàñíî-
âàíî ïåðшèé êîìåðö³éíèé бàíê – «Уêðàїíñüêèé 
³ííîâàö³éíèé бàíê»» [7]. ²íш³ æ â÷åí³, зîêðåìà 
Í. Пàíòåëєєâà [9], Г. Êàð÷åâà [5], ². Люòèé [6], 
Í. Гðåбåíèê [1], ïî÷èíàюòü ïåð³îäèзàö³ю ðîз-
âèòêó â³ò÷èзíÿíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè ñàìå з 
1991 ð. Íà íàшó äóìêó, äàíèé ï³äх³ä є б³ëüш ïðè-
éíÿòíèì, îñê³ëüêè ñàìå Дåêëàðàö³ÿ ïðî äåðæàâ-
íèé ñóâåðåí³òåò òà Çàêîí «Пðî åêîíîì³÷íó ñàìî-
ñò³éí³ñòü Уêðàїíñüêîї ÐСÐ» ñòàëè îñíîâîю âëàñíîї 
íåзàëåæíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè, ñòâîðåííÿ íîâèх 
êîìåðö³éíèх бàíê³â. 

Пî-äðóãå, ó ð³зíèх ïåð³îäèзàö³ÿх зíà÷íî ð³з-
íèòüñÿ òðèâàë³ñòü îñíîâíèх åòàï³â ðîзâèòêó 
ñó÷àñíîї óêðàїíñüêîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè. Òàê, 
Î. Дзюбëюê [2], ². Люòèé [6], ². Д’ÿêîíîâà [3; 4] 
âèä³ëÿюòü â îêðåì³ åòàïè ðîзâèòêó ÷àñîâ³ ïðî-
ì³æêè òðèâàë³ñòю îäèí-äâà ðîêè. ²íш³ æ â÷åí³  
[5; 1; 7; 9], íàâïàêè, â îäèí åòàï âèä³ëÿюòü ÷àñîâèé 
ïðîì³æîê ó ï’ÿòü-ш³ñòü ðîê³â. Íà íàшó äóìêó, ï³ä 
÷àñ âèзíà÷åííÿ òðèâàëîñò³ åòàïó ðîзâèòêó бàíê³â-
ñüêîї ñèñòåìè íåîбх³äíî äîòðèìóâàòèñÿ ïðèíöèïó 
єäíîñò³ òà ñïîð³äíåíîñò³ ïîä³é òà хàðàêòåðíèх ðèñ, 
щî ïðèòàìàíí³ òîìó ÷è ³íшîìó ïåð³îäó.

Пî-òðåòє, ïðîàíàë³зîâàí³ ïåð³îäèзàö³ї ñòàíîâ-
ëåííÿ ³ ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñòåìè зäåб³ëüшîãî 
îбìåæóюòüñÿ ó ÷àñîâîìó âèì³ð³ ÷è òî 2000, ÷è 
2006 ðð., à ïåð³îäèзàö³ї Í. Пàíòєëєєâîї, Г. Ìèñü-
ê³â – 2015 ð. Òàêèì ÷èíîì, íå ìîæíà ââàæàòè 
ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ òà ðîзâèòêó â³ò÷èзíÿíîї бàí-
ê³âñüêîї ñèñòåìè зàâåðшåíèì, à îòæå, âèíèêàє 
ïîòðåбà ïîäàëüшîãî äîñë³äæåííÿ òðàíñфîðìà-
ö³éíèх ïðîöåñ³â ó бàíê³âñüê³é ñèñòåì³ Уêðàїíè, 
зîêðåìà â êîíòåêñò³ ó÷àñò³ äåðæàâè â êàï³òàë³ 
бàíê³â.

Пî-÷åòâåðòå, îêðåì³ â÷åí³ ïîâ’ÿзóюòü ðîзâèòîê 
â³ò÷èзíÿíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè з³ ñòàíîâëåííÿì 
ãðîшîâî-êðåäèòíîї ñèñòåìè [1; 10], ³íш³ – з ïîзè-
ö³ї ðîзâèòêó â³ò÷èзíÿíîãî êðåäèòíîãî ðèíêó [7], ÷è 
ðîзâèòêó ф³íàíñîâèх ³ííîâàö³é [9]. Êîæåí ³з öèх 
ï³äхîä³â зàñëóãîâóє íà óâàãó òà äîïîìàãàє êðàщå 
зðîзóì³òè ñïåöèф³êó ñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíîї бàíê³â-
ñüêîї ñèñòåìè. Íà íàшó æ äóìêó, бåззàïåðå÷íèì 
є âзàєìîзâ’ÿзîê ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñòåìè, 
÷àñòêè äåðæàâíîї âëàñíîñò³ â êàï³òàë³ бàíê³â òà 
ñòðàòåã³é ðîзâèòêó бàíê³â. 
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Сàìå зàâäÿêè âèбîðó бàíêîì îïòèìàëüíîї 
ñòðàòåã³ї ðîзâèòêó, щî ðîзðîбëåíà з óðàхóâàííÿì 
÷èñëåííèх фàêòîð³â зîâí³шíüîãî ³ âíóòð³шíüîãî 
ñåðåäîâèщà, бàíê³âñüêà óñòàíîâà ìîæå åфåêòèâíî 
фóíêö³îíóâàòè, ìàòè ìîæëèâîñò³ äî зðîñòàííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîàíàë³зóâàâшè ïîãëÿäè ïðî-
â³äíèх â³ò÷èзíÿíèх ó÷åíèх, ââàæàєìî зà äîö³ëüíå 
äîïîâíèòè їх íàïðàöюâàííÿ äîñë³äæåííÿìè ñó÷àñ-
íîãî ñòàíó ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñòåìè òà âèä³-
ëèòè â³ñ³ì âзàєìîïîâ’ÿзàíèх åòàï³â з ÷³òêî âèзíà-
÷åíèìè ÷àñîâèìè ìåæàìè (òàбë. 2).

Ç ïðåäñòàâëåíîї ïåð³îäèзàö³ї âèäíî, щî äî 
íåї íå óâ³éшîâ ïåð³îä зàêëàäàííÿ ³íñòèòóö³éíèх 
зàñàä ìàéбóòíüîї íåзàëåæíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè 
Уêðàїíè, щî â³äбóâàâñÿ з 1987 ïî 1990 ð. Òîä³ щå 
íå ³ñíóâàëî ñàìîñò³éíîї äåðæàâè з її ф³íàíñîâî-
êðåäèòíîю ñèñòåìîю, àëå îñíîâè її ìàéбóòíüîãî 
фóíêö³îíóâàííÿ âæå бóëî зàêëàäåíî, â³äбóëàñÿ 
ïîÿâà ïåðшèх êîìåðö³éíèх бàíê³â, à бàíê³âñüêà 
ñèñòåìà бóëà ïðèâåäåíà äî äâîð³âíåâîї ìîäåë³.

Òàê, ó ëèñòîïàä³ 1988 ð. ó Фåîäîñ³ї ñòâîðåíî 
ïåðшèé êîîïåðàòèâíèé бàíê «Òàâð³ÿ», à â ñ³÷í³ 
1989 ð. ó Êèєâ³ – ïåðшèé êîìåðö³éíèé бàíê – 
Уêðàїíñüêèé ³ííîâàö³éíèé бàíê [4].

Òàêèì ÷èíîì, ïåðåäóìîâè ³ñíóâàííÿ ñó÷àñíîї 
бàíê³âñüêîї ñèñòåìè íåзàëåæíîї Уêðàїíè бóëè 
зàêëàäåí³ ñàìå â 1987–1990 ðð., àëå, íà íàшó 
äóìêó, öåé åòàï íå âàðòî âêëю÷àòè äî ïåð³îäèзà-
ö³ї, à ðîзãëÿäàòè éîãî ñàìå ÿê ïåð³îä зàêëàäàííÿ 
³íñòèòóö³éíèх зàñàä äëÿ íåзàëåæíîї ф³íàíñîâî-
êðåäèòíîї ñèñòåìè Уêðàїíè.

Ðîзãëÿíåìî äåòàëüí³шå âèзíà÷åí³ åòàïè ðîз-
âèòêó â³ò÷èзíÿíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè з ïîзèö³ї 

Òàбëèöÿ 2
Åтапи розвитку банківської системи Óкраїни за 1991–2017 рр. 

№ Åтап розвитку Характерні риси Ñтратегії банків

1. ² åòàï
(1991–1995 ðð.)

– ñòâîðåííÿ äâîð³âíåâîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè; 
– ïåðåòâîðåííÿ äåðæàâíèх бàíê³â íà êîìåðö³éí³; 
– зíà÷íå зб³ëüшåííÿ ê³ëüêîñò³ äð³бíèх бàíê³â

– íåìàє ÷³òêèх ñòðàòåã³é

2. 
²² åòàï (1996–1998 

ðð.
(äî ф³íàíñîâîї êðèзè))

– ïðîâåäåííÿ ãðîшîâîї ðåфîðìè; 
– ïîñèëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëюâàííÿ 
бàíê³â;  
– ðåєñòðàö³ÿ ïðåäñòàâíèöòâ ³íîзåìíèх бàíê³â  
òà бàíê³â ³з äåðæàâíîю ó÷àñòю 

– зîñåðåäæåííÿ íà îбñëóãîâóâàíí³ 
ïîòðåб зàñíîâíèê³â

3. ²²² åòàï (1998 ð. – 
01.01. 2000 ð.)

– зìåíшåííÿ ê³ëüêîñò³ бàíê³â;
– ñëàбêà êàï³òàë³зàö³ÿ бàíê³â òà íèзüêà 
êîíöåíòðàö³ÿ бàíê³âñüêîãî êàï³òàëó

– ï³äòðèìêà ф³íàíñîâîї ñò³éêîñò³ бàíêó;
– зàбåзïå÷åííÿ ë³êâ³äíîñò³

4. ²V åòàï 
(2000–2006 ðð.)

– зб³ëüшåííÿ àêòèâ³â бàíê³â;
– óïðàâë³íñüê³, òåхí³÷í³ òà êàäðîâ³ ³ííîâàö³ї  
â бàíêàх; 
– зðîñòàííÿ ÷àñòêè ³íîзåìíîãî êàï³òàëó

– íàðîщåííÿ зàãàëüíèх àêòèâ³â;
– ï³äâèщåííÿ îбñÿã³â äåïîзèòíî-
àêóìóëÿö³éíîї ä³ÿëüíîñò³;
– ðîзшèðåííÿ ф³ë³àëüíîї ìåðåæ³;
– ³íòåãðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ;
– ïðîòèñòîÿííÿ ðèзèêàì

5. V åòàï 
(2006–2008 ðð.)

– êîíöåíòðàö³ÿ êàï³òàëó;
– àêòèâíèé ðîзâèòîê óñ³х âèä³â êðåäèòóâàííÿ;
– зàêð³ïëåííÿ ïðîâ³äíîї ðîë³ âåëèêèх 
êîìåðö³éíèх бàíê³â

– íàðîщåííÿ îбñÿã³â êðåäèòíèх 
îïåðàö³é

6. VI åòàï 
(2008–2010 ðð.)

– ñâ³òîâà ф³íàíñîâà íåñòàб³ëüí³ñòü;
– зíèæåííÿ ë³êâ³äíîñò³ òà ÷èñëåíí³ бàíêðóòñòâà 
бàíê³â;
– äåф³öèò êðåäèòíî-³íâåñòèö³éíîãî ïîòåíö³àëó 
бàíê³â;
– зàбîðîíà êðåäèòóâàííÿ â ³íîзåìí³é âàëюò³;
– зб³ëüшåííÿ ÷àñòêè äåðæàâè â êàï³òàë³ бàíê³â

– ì³í³ì³зàö³ÿ âïëèâó ñâ³òîâîї ф³íàíñîâîї 
íåñòàб³ëüíîñò³;
– ï³äâèщåííÿ ð³âíÿ êàï³òàë³зàö³ї  
òà ë³êâ³äíîñò³;
– â³äíîâëåííÿ êðåäèòíî-³íâåñòèö³éíîї  
òà äåïîзèòíî-àêóìóëÿö³éíîї ä³ÿëüíîñò³;
– â³äñîòêîâî-ö³íîâà ñòðàòåã³ÿ;
– ñòðàòåã³ÿ óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè

7. VII åòàï 
(2011–2013 ð.)

– â³äïëèâ ³íîзåìíîãî êàï³òàëó;
– ïîñèëåííÿ ðîë³ бàíê³â ³з äåðæàâíîю ó÷àñòю;
– â³äíîâëåííÿ êðåäèòóâàííÿ òà äîâ³ðè äî бàíê³â

– îïòèì³зàö³ÿ âèòðàò íà ïåðñîíàë;
– ðåîðãàí³зàö³ÿ ф³ë³àëüíîї ìåðåæ³;
– ðîбîòà з ïðîбëåìíîю зàбîðãîâàí³ñòю;
– â³äíîâëåííÿ êðåäèòóâàííÿ

8. VI²I åòàï 
(2014 ð. – äî ñüîãîäí³)

– зíà÷íå зìåíшåííÿ ê³ëüêîñò³ бàíê³â;
– зб³ëüшåííÿ ÷àñòêè äåðæàâè â êàï³òàë³ бàíê³â;
– зíèæåííÿ òà íåñòà÷à êðåäèòíî-³íâåñòèö³éíîãî 
ïîòåíö³àëó;
– зðîñòàííÿ ïðîбëåìíîї зàбîðãîâàíîñò³;
– äîêàï³òàë³зàö³ÿ бàíê³â

– ì³í³ì³зàö³ÿ âïëèâó ïîã³ðшåííÿ ÿêîñò³ 
êðåäèòíîãî ïîðòфåëÿ;
– ïðîòèñòîÿííÿ зðîñòàю÷èì âàëюòíèì 
ðèзèêàì;
– â³äíîâëåííÿ äîâ³ðè êë³єíò³â;
– ï³äâèщåííÿ êàï³òàë³зàö³ї

Джерело: розробка автора

ó÷àñò³ äåðæàâè â êàï³òàë³ бàíê³â òà ïðèòàìàííèх 
бàíêàì ñòðàòåã³é.

Перший етап (1991–1995 рр.) – ñòâîðåííÿ äâî-
ð³âíåâîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè, ïåðåòâîðåííÿ äåð-
æàâíèх бàíê³â íà êîìåðö³éí³. 

Íà öüîìó åòàï³ бàíêè зäåб³ëüшîãî íå зîñåðåä-
æóâàëè ñâîю óâàãó íà фîðìóâàíí³ òà ðåàë³зàö³ї 
ïåâíîї ñòðàòåã³ї. Îäíàê ê³ëüê³ñòü êîìåðö³éíèх 
бàíê³â íåâïèííî зðîñòàëà, щî â³äбóâàëîñÿ шëÿхîì 
ïåðåòâîðåííÿ äåðæàâíèх бàíê³â íà êîìåðö³éí³ ÷è 
êîîïåðàòèâí³, à òàêîæ зàâäÿêè ñòâîðåííю àбñî-
ëюòíî íîâèх бàíê³âñüêèх óñòàíîâ. 

Пî÷àëè фóíêö³îíóâàòè òàê³ бàíêè, ÿê «Àâàëü», 
«²íêî», «Â³äðîäæåííÿ», «Òðàíñбàíê», «Пðàâåêñ 
бàíê», «Д³àìàíò бàíê». Âîäíî÷àñ ³ñíóâàëà зíà÷íà 
ê³ëüê³ñòü бàíê³â, ÿê³ ìàëè ì³í³ìàëüíèé ñòàòóòíèé 
êàï³òàë («êèшåíüêîâ³ бàíêè»). Ц³ бàíêè зäåб³ëü-
шîãî îòðèìóâàëè ïðèбóòêè, зàðîбëÿю÷è íà ³íфëÿ-
ö³éíèх ïðîöåñàх. У 1994–1995 ðð., íå âðàхóâàâшè 
зíèæåííÿ òåìï³â ³íфëÿö³ї â êðàїí³, збàíêðîòóâàëî 
33 бàíêè ( «²íêî», «Â³äðîäæåííÿ», «Л³ñбàíê» òîщî).

Íà ê³íåöü 1995 ð. â Уêðàїí³ бóëî зàðåєñòðîâàíî 
230 бàíê³â, з íèх äâà – äåðæàâí³ («Îщàäíèé» 
òà «Уêðåêñ³ìбàíê»), 169 àêö³îíåðíèх òîâàðèñòâ 
(119 â³äêðèòèх òà 50 зàêðèòèх) ³ 59 òîâàðèñòâ з 
îбìåæåíîю â³äïîâ³äàëüí³ñòю [5].

Ìîæåìî âèä³ëèòè ÷èííèêè, щî âïëèâàëè íà 
фóíêö³îíóâàííÿ бàíê³âñüêèх óñòàíîâ òà бàíê³â-
ñüêîї ñèñòåìè Уêðàїíè зàãàëîì ó 1991–1995 ðð. 
[7; 1; 12]:

• àñèìåòðè÷í³ñòü ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñ-
òåìè ³ ñóб’єêò³â åêîíîì³êè, ÿêèх îбñëóãîâóє бàí-
ê³âñüêà ñèñòåìà;
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•	глибока	економічна	криза,	що	супроводжу-
âàëàñÿ ã³ïåð³íфëÿö³єю, зíèæåííÿì íàö³îíàëüíîãî 
äîхîäó, зíà÷íèì ð³âíåì бåзðîб³òòÿ;

•	відсутність	 чітко	 визначених	 цілей	 діяль-
íîñò³, ïîðóшåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèðîбíè-
öòâîì òà ³íâåñòèö³éíîю ñфåðîю;

•	відсутність	 повноцінної	 національної	
âàëюòè, зàëåæí³ñòü â³ä âàëюòè ³íîзåìíîї äåð-
æàâè – ðóбëÿ;

•	відсутність	 розвитку	 виробництва,	 посла-
бëåííÿ êîíòðîëю íàä ä³ÿëüí³ñòю ï³äïðèєìñòâ 
äåðæàâíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè, à òàêîæ íèзüêà 
÷àñòêà ïðèâàòíîї âëàñíîñò³;

•	відсутність	 чіткого	 розподілу	 повноважень	
òà ðåãóëÿòèâíèх фóíêö³é ó äåðæàâ³, íåäîñêîíà-
ë³ñòü зàêîíîäàâ÷îї бàзè;

•	мінімальний	 статутний	 капітал	 банків,	 що	
îбìåæóâàâ їх ë³êâ³äí³ñòü.

Äругий етап (1996–1998 рр. (до фінансової 
кризи)) – íåâèêîíàííÿ бàíêàìè â ïîâíîìó îбñÿз³ 
фóíêö³ї ф³íàíñîâîãî ïîñåðåäíèêà (íå ìàëè зíà-
÷íîãî âïëèâó íà ðîзâèòîê åêîíîì³êè). 

Уïðîäîâæ öüîãî åòàïó ä³ÿëî 227–229 бàíê³â.  
У 1997 ð. зà ó÷àñòю ³íîзåìíîãî êàï³òàëó фóíêö³î-
íóâàëî 22 бàíê³âñüê³ óñòàíîâè, ñåðåä ÿêèх – ш³ñòü 
бàíê³â з³ 100%-ì ³íîзåìíèì бàíê³âñüêèì êàï³òà-
ëîì [13]. Âîäíî÷àñ ÷àñòêà äåðæàâíîãî êàï³òàëó â 
бàíê³âñüê³é ñèñòåì³ Уêðàїíè зàëèшàëàñÿ íåзì³í-
íîю: фóíêö³îíóâàëî äâà äåðæàâíèх бàíêè, à збàí-
êðîòóâàëî зà öåé ïåð³îä àæ 37 бàíê³â.

Íåзâàæàю÷è íà ÷èñëåíí³ ïîзèòèâí³ зì³íè, щî 
â³äбóëèñÿ ó бàíê³âñüê³é ñèñòåì³ Уêðàїíè, зîêðåìà 
ïîñèëåííÿ ë³öåíз³éíèх âèìîã äî êàï³òàëó, âïðî-
âàäæåííÿ ñèñòåìè ðåãóëюâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ бàíê³â, 
êîíòðîëü íàä ðèзèêàì íà ï³äñòàâ³ äîòðèìàííÿ 
îбîâ’ÿзêîâèх íîðìàòèâ³â, бàíê³âñüêà ñèñòåìà ìàëà 
íèзüêèé ð³âåíü êàï³òàë³зàö³ї, à ñòðàòåã³ї б³ëüшîñò³ 
бàíê³â бóëè зîñåðåäæåí³ íà îбñëóãîâóâàíí³ ïîòðåб 
éîãî зàñíîâíèê³â.

Чèííèêè âïëèâó íà бàíêè òà бàíê³âñüêó ñèñ-
òåìó, щî є хàðàêòåðíèìè äëÿ äðóãîãî åòàïó [5; 1]:

•	подолання	гіперінфляції;
•	 зміцнення	курсу	національної	грошової	оди-

íèö³ – ãðèâí³;
•	уповільнення	 темпів	 зниження	 промисло-

âîãî âèðîбíèöòâà òà îбñÿã³â ÂÂП;
•	підвищення	доходів	та	заощаджень	населення;
•	підвищення	капіталізації	банків;
•	 значна	частка	проблемних	банків;	
•	низький	рівень	фінансування	банками	реаль-

íîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè;
•	поліпшення	результатів	зовнішньоекономіч-

íîї ä³ÿëüíîñò³.
Òретій етап (1998 р. (після фінансової кризи) – 

01.01.2000) – ðîзбóäîâà бàíê³âñüêîї ñèñòåìè â óìî-
âàх ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â ф³íàíñîâîї êðèзè.

Щîäî ñòðàòåã³ї бàíê³â ó öåé ïåð³îä, òî îñíî-
âíèì íàïðÿìîì їх ä³ÿëüíîñò³ ñòàëî ï³äòðèìàííÿ 
ф³íàíñîâîї ñò³éêîñò³, зàбåзïå÷åííÿ ë³êâ³äíîñò³, 
à íå ðîзшèðåííÿ îбñÿã³â ä³ÿëüíîñò³, зб³ëüшåííÿ 
êàï³òàë³зàö³ї òà ï³äâèщåííÿ ÿêîñò³ àêòèâ³â [14]. 

Сïîñòåð³ãàëàñÿ íåîäíîзíà÷íà ñèòóàö³ÿ, з îäíîãî 
бîêó, â³äбóâàєòüñÿ зàêðèòòÿ бàíê³âñüêèх óñòàíîâ 
ó зâ’ÿзêó з íåäîñòàòí³ñòю ðåñóðñ³â äëÿ їх фóíêö³-
îíóâàííÿ, à з ³íшîãî – зб³ëüшóєòüñÿ íà 91,23% 
÷àñòêà зàëó÷åíèх êîшò³â íà ðàхóíêàх ф³зè÷íèх òà 
юðèäè÷íèх îñ³б òà îбñÿãó íàäàíèх êðåäèò³â – íà 
61,57% [4]. Уïðîäîâæ 1998–1999 ðð. бóëî ë³êâ³-
äîâàíî 26 бàíê³â [15], щî ñòàëî ñâ³ä÷åííÿì íèзü-
êîї ф³íàíñîâîї ñò³éêîñò³ бàíê³âñüêîї ñèñòåìè.

Дëÿ òðåòüîãî åòàïó хàðàêòåðíèìè є òàê³ ÷èí-
íèêè âïëèâó [7; 1; 12]:

•	спад	реального	ВВП	та	зростання	безробіття;
•	девальвація	 національної	 валюти	 та	 зрос-

òàííÿ ³íäåêñó ³íфëÿö³ї;
•	дефіцит	державного	бюджету;
•	криза	ліквідності	боргових	зобов’язань	через	

зä³éñíåííÿ ïîзè÷êîâèх îïåðàö³é ³з âèêîðèñòàí-
íÿì îбë³ãàö³é âíóòð³шíüîї äåðæàâíîї ïîзèêè;

•	зниження	довіри	населення	до	банків;
•	 скорочення	валютних	резервів;
•	призупинення	 кредитування	 в	 іноземній	

âàëюò³;
•	підвищення	 норми	 обов’язкового	 резерву-

âàííÿ äëÿ бàíê³â;
•	запровадження	 обмеження	 на	 продаж	 іно-

зåìíîї âàëюòè ф³зè÷íèì îñîбàì; 
•	перехід	на	міжнародні	стандарти	бухгалтер-

ñüêîãî îбë³êó.
Четвертий етап (2000–2006 рр.) – ï³äâèщåííÿ 

ñòàб³ëüíîñò³ òà ïðèбóòêîâîñò³ бàíê³â, ð³зêå зðîñ-
òàííÿ ÷àñòêè ³íîзåìíîãî êàï³òàëó.

Òàê, íà äàíîìó åòàï³ äëÿ бàíê³âñüêîї ñèñòåìè 
Уêðàїíè бóëè хàðàêòåðí³ óïðàâë³íñüê³, òåхí³÷í³ òà 
êàäðîâ³ ³ííîâàö³ї; ïîñèëåííÿ êîíòðîëю íàä ä³ÿëü-
í³ñòю бàíê³â (â³äïîâ³äíî äî âèìîã Бàзåëüñüêîãî 
êîì³òåòó); àêòèâ³зàö³ÿ êðåäèòóâàííÿ бàíêàìè 
ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ (íàðîщóâàííÿ êðåäèòíîї 
åêñïàíñ³ї) òà зб³ëüшåííÿ ê³ëüêîñò³ бàíê³â з ³íîзåì-
íèì êàï³òàëîì. Àêòèâíî ðåàë³зîâóâàëèñÿ бàíêàìè 
ñòðàòåã³ї êðåäèòíî-³íâåñòèö³éíîї òà äåïîзèòíî-àêó-
ìóëÿö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, ñòðàòåã³ÿ óïðàâë³ííÿ ðèзè-
êàìè òà ðîзшèðåííÿ ф³ë³àëüíîї ìåðåæ³.

Çà ïåð³îä ³з 2000 ïî 2005 ð. ³з äåðæàâíîãî ðåє-
ñòðó бóëî âèêëю÷åíî 32 бàíêè, ñòâîðåíî – 24.  
Çà öåé ïåð³îä ê³ëüê³ñòü àêòèâíèх îïåðàö³é бàí-
ê³â зб³ëüшèëàñÿ ó 5,2 ðàзè, êàï³òàëó – ó 4,1 ðàзè, 
âêëàä³â íàñåëåííÿ – ó ï’ÿòü ðàз³â [3].

Чåòâåðòèé åòàï хàðàêòåðèзóєòüñÿ òàêèìè ÷èí-
íèêàìè âïëèâó íà бàíêè òà â³ò÷èзíÿíó бàíê³âñüêó 
ñèñòåìó [5; 1; 7]:

•	 відновленням	економічного	зростання	в	країні;
•	підвищенням	 цінової	 стабільності	 та	 зни-

æåííÿì ð³âíÿ ³íфëÿö³ї;
•	збільшенням	обсягів	валютних	резервів;
•	 удосконаленням	банківського	законодавства;
•	 запровадженням	 системи	 гарантування	

âêëàä³â ф³зè÷íèх îñ³б;
•	 вдосконаленням	грошово-кредитної	політики;
•	підвищенням	 ефективності	 банківського	

íàãëÿäó;
•	підвищенням	 доступності	 кредитних	

ðåñóðñ³â;
•	активізацією	 іноземного	 капіталу	 в	 банків-

ñüê³é ñèñòåì³;
•	підвищенням	 рівня	 довіри	 до	 банківської	

ñèñòåìè.
П’ятий етап (2006–2008 рр.) – àêòèâ³зàö³ÿ óñ³х 

âèä³â êðåäèòóâàííÿ («êðåäèòíèé бóì»).
Îñíîâíà ñòðàòåã³ÿ бàíê³â – öå íàðîщåííÿ êðå-

äèòíî-³íâåñòèö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ òà ìàêñèì³зàö³ÿ 
ïðèбóòê³â. Ðåàë³зàö³ї ö³єї ñòðàòåã³ї ñïðèÿëè ï³ä-
âèщåííÿ äîâ³ðè íàñåëåííÿ äî бàíê³âñüêîї ñèñòåìè 
òà ï³äâèщåííÿ ãàðàíòîâàíîї ñóìè âèïëàòè Фîíäîì 
ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ф³зè÷íèх îñ³б. 

Дëÿ äàíîãî åòàïó хàðàêòåðíèì є âèä³ëåííÿ 
âåëèêèх ïðèâàòíèх ñèñòåìîóòâîðюю÷èх бàíê³â, 
íàðîщåííÿ íèìè êàï³òàëó (² òà ²² ãðóïè бàíê³â) òà 
ïîñèëåííÿ їх зíà÷åííÿ ó бàíê³âñüê³é ñèñòåì³. Âîä-
íî÷àñ зðîñòàííÿ êðåäèòíèх ³ âàëюòíèх ðèзèê³â, 
íåðàö³îíàëüíà ñòðóêòóðà ðåñóðñíîї бàзè, â³äñóò-
í³ñòü íàëåæíîãî ð³âíÿ ìåíåäæìåíòó òà ñòðàòåã³é 
óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ïðèзâåëè äî зàãðîзëèâîãî 
ñòàíó ñïðàâ ó бàíê³âñüê³é ñèñòåì³ [13].
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Дëÿ äàíîãî åòàïó ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñòåìè 
бóëè хàðàêòåðí³ òàê³ ÷èííèêè âïëèâó [4; 16; 7]:

•	стабільне	зростання	економіки	держави;
•	 зростання	добробуту	населення	та	дохідності	

ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ;
•	неконтрольована	доларизація	економіки;
•	 звикання	населення	до	«життя	в	борг»;
•	випереджаюче	 зростання	 кредитування	

ф³зè÷íèх îñ³б, àí³æ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè;
•	 інтенсивне	 зростання	 міжбанківського	

ðèíêó;
•	розвиток	 механізмів	 залучення	 іноземних	

êðåäèò³â;
•	значне	 розширення	 асортименту	 банків-

ñüêèх ïîñëóã.
Шостий етап (2008–2010 рр.) – ñâ³òîâà ф³íàí-

ñîâà íåñòàб³ëüí³ñòü òà ïîäîëàííÿ її íàñë³äê³â.
Дëÿ äàíîãî åòàïó ìîæåìî âèä³ëèòè òàê³ ÷èí-

íèêè âïëèâó [7; 16]:
•	світова	фінансова	криза;
•	 скорочення	 обсягів	 промислового	 виробни-

öòâà òà åêñïîðòó;
•	спекуляції	на	валютному	ринку	та	зростання	

òåìï³â ³íфëÿö³ї;
•	відтік	коштів	із	банків;
•	відсутність	довіри	до	банків	як	у	населення,	

òàê ³ ó ï³äïðèєìñòâ;
•	заборона	здійснення	кредитування	в	інозем-

í³é âàëюò³;
•	відсутність	 моніторингу	 кризових	 явищ	 із	

бîêó ðåãóëюю÷èх îðãàí³â òà îïåðàòèâíîãî ðåàãó-
âàííÿ íà íèх;

•	згортання	кредитних	ліній	іноземних	банків	
óêðàїíñüêèì.

П³ä âïëèâîì зàзíà÷åíèх ÷èííèê³â бàíêè 
зàзíàëè зíà÷íîãî ïàä³ííÿ ë³êâ³äíîñò³, ñêîðîòè-
ëèñÿ бàíê³âñüê³ ðåзåðâè, â³äбóëîñÿ ð³зêå ï³äâè-
щåííÿ êðåäèòíèх ñòàâîê, бóëî ñêîðî÷åíî îбñÿãè 
äåïîзèò³â òîщî.

Òàêèì ÷èíîì, ñòðàòåã³ї бàíê³â íà öüîìó åòàï³ 
бóëè ñïðÿìîâàí³ íà ïðîòèñòîÿííÿ зðîñòàю÷îìó 
âïëèâó ф³íàíñîâîї íåñòàб³ëüíîñò³.

Ñьомий етап (2011–2013 рр.) – â³äíîâëåííÿ êðå-
äèòóâàííÿ òà ðîбîòà з ïðîбëåìíîю зàбîðãîâàí³ñòю.

Чèííèêè, щî зä³éñíюâàëè âïëèâ íà бàíêè òà 
бàíê³âñüêó ñèñòåìó íà öüîìó åòàï³ [7; 14; 16]:

•	девальвація	національної	грошової	одиниці	та	
âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ãíó÷êîãî îбì³ííîãî êóðñó;

•	ліквідація	значної	кількості	банків;
•	продовження	 погіршення	 якості	 кредитних	

ïîðòфåë³â бàíê³â;
•	посилення	впливу	небанківських	фінансово-

êðåäèòíèх óñòàíîâ;
•	скорочення	фінансування	дочірніх	структур	

³íîзåìíèх бàíê³â.
Çäåб³ëüшîãî бàíêè àêöåíòóâàëè ñâîї ñòðàòåã³ї 

íà ðåîðãàí³зàö³ї ф³ë³àëüíîї ìåðåæ³, îïòèì³зàö³ї 
âèòðàò íà ïåðñîíàë, â³äíîâëåíí³ êðåäèòóâàííÿ òà 
ïðîäîâæåííÿ ðîбîòè з ïðîбëåìíîю зàбîðãîâàí³ñòю.

Âосьмий етап (2014 р. – до сьогодні) – äîì³íó-
ю÷à ðîëü бàíê³â ³з äåðæàâíîю ó÷àñòю.

Íà ï³äñòàâ³ àíàë³зó ñòàòèñòè÷íèх äàíèх òà 
íàïðàöюâàíü ó÷åíèх ìîæåìî âèä³ëèòè òàê³ ÷èí-
íèêè âïëèâó [7; 9; 16]:

•	нестабільний	стан	національної	економіки;
•	 збільшення	 зовнішньої	 заборгованості	 дер-

æàâè òà äåф³öèòó äåðæàâíîãî бюäæåòó Уêðàїíè;
•	залежність	вітчизняної	економіки	від	креди-

ò³â ÌÂФ;
•	продовження	девальвації	гривні	(2014	р.);
•	підвищення	облікової	ставки;
•	нестабільна	 військово-політична	 ситуація	 в	

äåðæàâ³;
•	слабка	довіра	до	банківської	системи;
•	підвищення	вимог	до	капіталізації	банків,	що	

ïðèзâåëî äî ë³êâ³äàö³ї зíà÷íîї ê³ëüêîñò³ бàíê³â;
•	значне	 збільшення	 частки	 держави	 в	 капі-

òàë³ бàíê³â.
Дëÿ бàíê³â íà äàíîìó åòàï³ àêòóàëü-

íèìè є ñòðàòåã³ї, ñïðÿìîâàí³ íà ðîбîòó 
з ïðîбëåìíîю зàбîðãîâàí³ñòю òà íåäî-
ïóщåííÿ її â ìàéбóòíüîìó, ï³äâèщåííÿ 
äîâ³ðè äî бàíê³â òîщî.

Îбґðóíòîâàíà â ðîбîò³ ïåð³îäèзàö³ÿ 
äàє ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâèòè åâîëюö³ю 
ñòàíîâëåííÿ òà ðîзâèòêó â³ò÷èзíÿíîї 
бàíê³âñüêîї ñèñòåìè ó âèãëÿä³ óзàãàëü-
íåíîї ñхåìè, щî â³äîбðàæàє, ÿê зì³íю-
єòüñÿ ÷àñòêà äåðæàâè â êàï³òàë³ бàíê³â 
зàëåæíî â³ä åòàïó ðîзâèòêó (ðèñ. 1).

Çàëåæíî â³ä зì³íè ÷àñòêè äåðæàâíîї 
âëàñíîñò³ â êàï³òàë³ бàíê³â â åâîëюö³é-
íîìó ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñòåìè âèä³-
ëèëè ÷îòèðè ñòàä³ї (зàêëàäàííÿ ³íñòèòóò-
ö³éíèх зàñàä, ñòàíîâëåííÿ, ðîзâèòîê òà 
íåñòàб³ëüí³ñòü), êîæíà з ÿêèх âêëю÷àє â 
ñåбå äâà-òðè âзàєìîïîâ’ÿзàí³ åòàïè ðîзâè-
òêó бàíê³âñüêîї ñèñòåìè. Îñîбëèâîї óâàãè 
зàñëóãîâóє âèîêðåìëåíèé ï³äãîòîâ÷èé åòàï 
(щî íå óâ³éшîâ äî ïåð³îäèзàö³ї) – зàêëà-
äàííÿ ³íñòèòóö³éíèх зàñàä фóíêö³îíóâàííÿ 
ñó÷àñíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè Уêðàїíè.

Ç ïðåäñòàâëåíîї óзàãàëüíåíîї ñхåìè 
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîзâèòêó бàíê³âñüêîї ñèñ-
òåìè Уêðàїíè âèäíî, щî ÷àñòêà äåðæàâ-
íîї âëàñíîñò³ зì³íюєòüñÿ з ðîзâèòêîì бàí-
ê³âñüêîї ñèñòåìè – â³ä 100% äåðæàâíèх 
бàíê³â ï³ä ÷àñ зàêëàäàííÿ ³íñòèòóö³é-
íèх зàñàä ñó÷àñíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè 
äî ñòð³ìêî зðîñòàю÷îї ÷àñòêè äåðæàâíîї 
ó÷àñò³ íà ñòàä³ї íåñòàб³ëüíîñò³.
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Òàê, íàïðèêëàä, äåðæàâíà ÷àñòêà â êàï³òàë³ 
бàíê³â ïî â³äíîшåííю äî зàãàëüíîãî êàï³òàëó 
бàíê³âñüêîї ñèñòåìè â 2005 ð. ñòàíîâèëà 8,9%, ó 
2010 ð. – 20,05%, ó 2015 ð. – 32,5%, ó 2016 ð. – 
33,5%, à â 2017 ð. – 44,2% [15].

Òàêà ñèòóàö³ÿ зóìîâëåíà ÿê ³з зàñíóâàííÿì 
íîâèх бàíê³â ³з äåðæàâíîю ÷àñòêîю (Дåðæàâíèé 
зåìåëüíèé бàíê, Уêðàїíñüêèé бàíê ðåêîíñòðóê-
ö³ї òà ðîзâèòêó, ПÀÒ «Ðîзðàхóíêîâèé Цåíòð»), 
òàê ³ з ïåðåхîäîì ï³ä äåðæàâíèé êîíòðîëü êîìåð-
ö³éíèх бàíê³â (ÀБ «Уêðãàзбàíê», ПÀÒ «Ðîäîâ³ä 
бàíê», ПÀÒ «ÊБ «Êèїâ»). À â ãðóäí³ 2016 ð. äåð-
æàâà ïðîâîäèòü íàö³îíàë³зàö³ю ñèñòåìíîãî бàíêó 

«ÊБ «ПðèâàòБàíê», щî òàêîæ зíà÷íî зб³ëüшèëî 
÷àñòêó äåðæàâè â бàíê³âñüê³é ñèñòåì³ Уêðàїíè 
(òàê, ñòàíîì íà 01 ëèñòîïàäà 2017 ð. ÷àñòêà äåð-
æàâíèх бàíê³â ó ñóêóïíèх àêòèâàх бàíê³âñüêîї 
ñèñòåìè ñòàíîâèëà 56% [15]).

Âисновки. Òàêèì ÷èíîì, ñòàíîâëåííÿ ³ ðîзâè-
òîê бàíê³âñüêîї ñèñòåìè Уêðàїíè â³äбóâàєòüñÿ ï³ä 
âïëèâîì ÷èñëåííèх ÷èííèê³â òà ó âзàєìîзâ’ÿзêó ³з 
÷àñòêîю äåðæàâè â êàï³òàë³ бàíê³â, щî â³äîбðàæåíî 
â ðîзðîбëåí³é àâòîðîì ïåð³îäèзàö³ї òà óзàãàëüíåí³é 
ñхåì³. Îäíàê íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîзâèòêó бàíê³âñüêà 
ñèñòåìà Уêðàїíè зàзíàє зíà÷íèх ñòðóêòóðíèх зì³í, 
щî ïîòðåбóє îêðåìîãî ïîäàëüшîãî äîñë³äæåííÿ. 
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Иíñòèòóò бàíêîâñêèх òåхíîëîãèé è бèзíåñà
ГÂУÇ «Уíèâåðñèòåò бàíêîâñêîãî äåëà»

ЭÒÀПЫ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈЯ È ÐÀЗÂÈÒÈЯ БÀÍÊÎÂÑÊÎЙ ÑÈÑÒÅМЫ ÓÊÐÀÈÍЫ  
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓЧÀÑÒÈЯ Â ÊÀПÈÒÀËÅ

Ðезюме
Пðîàíàëèзèðîâàí ïðîöåññ òðàíñфîðìàöèè бàíêîâñêîé ñèñòåìы Уêðàèíы ñ 1987 ïî 2017 ã. Âыäåëåíы 
îñíîâíыå хàðàêòåðíыå ÷åðòы êàæäîãî èз åå эòàïîâ è îïðåäåëåíы ïðèñóщèå бàíêàì íà эòèх эòàïàх ñòðà-
òåãèè. Пðåäñòàâëåíà îбîбщåííàÿ ñхåìà ñòàíîâëåíèÿ îòå÷åñòâåííîé бàíêîâñêîé ñèñòåìы, îòðàæàющàÿ 
ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â êàïèòàëå бàíêîâ.
Êлючевые слова: бàíê, ãîñóäàðñòâåííîå ó÷àñòèå â êàïèòàëå бàíêîâ, ãîñóäàðñòâåííыé бàíê, ñòðàòåãèè 
бàíêîâ, бàíêîâñêàÿ ñèñòåìà.
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STAGES OF THE UKRAINIAN BANKING SYSTEM DEVELOPMENT  
IN THE CONTEXT OF THE STATE SHARE IN THE BANKS’ CAPITAL

Summary
The article offers the analysis of the Ukrainian banking system transformation process (1987–2017).  
The specific features typical of each stage and corresponding banking strategies are singled out. The generalized 
scheme which illustrates the dynamics of the state participation in the Ukrainian banks’ capital is presented.
Key words: bank, state share in the bank’s capital, state bank, bank strategies, banking system.


