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На сьогодні банки України діють в умовах підвищеної ризиково-
сті ринкового середовища, що ставить підвищені вимоги до забезпе-
чення та підтримки їх фінансової стійкості, вибору раціонального варі-
анта розміщення ресурсів, оцінки та контролю ризиків та вимагає 
створення відповідних засад ефективного і науково обґрунтованого 
механізму регулювання його структурних складових, потребує засто-
сування комплексного підходу.  

Згідно з довідкою НБУ від 30.07.16 р. [1], з ринку виведено                      
80 банків: 

- 4 за непрозору структуру; 
- 2 самоліквідувалися за рішенням власників; 
- 5 з Криму і зони АТО; 
- 9 за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу; 
- 48 за порушення різних нормативів, включаючи вимоги до капі-

талу, що стало одним з основних тренованій. 
Інші банки були виведені з інших причин (касові операції, неза-

довільна якість активів). До кінця 2017 Незалежна асоціація банків 
України прогнозує банкрутство близько 50 українських банків. Частка 
найбільших банків країни в кількості двадцяти одиниць збільшиться 
до 92-93 відсотків усіх активів. При цьому частка другої групи локаль-
них банків стане меншою і сягатиме від 2 до 2,5 відсотка. B наступно-
му році «очищення» банківського ринку продовжиться. В цей же час 
частка іноземних, а також держбанків в Україні буде продовжувати 
своє зростання, а ось банки, що прийшли до нас з Росії – будуть йти 
назад.                         

Що ж стосується середніх і малих банків, яким ще вдається за-
лишитися на плаву то, швидше за все, регулятивний тиск на них не 
ослабне. Це, безумовно, змусить частину з них або піти з ринку або 
піти на злиття з більшими фінансовими структурами. Важливу роль 
відіграє фактор власника, з точки зору поповнення капіталу і ліквідних 
ресурсів, що є основою стійкості в стресових умовах. Жоден банк, 
який належить державі або міжнародним фінансовим холдингам, не 
був визнаний неплатоспроможним.                      

ТОП-рейтинг українських та іноземних банків 2017 року [2]: 
1. Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція) 2. Райффайзен банк 
Аваль (Raiffeisen Bank, Австрія) 3. Ощадбанк * (державний, гаранту-
ється 100% вкладів) 4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польща) 5. Укре-
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ксімбанк * (державний) 6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франція)                      
7. Сітібанк Україна (Citigroup, США) 8. ПроКредит Банк (ProCredit 
Bank, Німеччина) 9. Укргазбанк (державний) 10. Укрсоцбанк (ABH 
Holdings, Люксембург, РФ) 11. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксем-
бург, РФ) 12. ОТП Банк (OTP Bank, Угорщина) 13. Правекс-банк 
(Intesa Sanpaolo, Італія) 14. ІНГ Банк Україна (ING Groep, Нідерланди) 
15. ПУМБ (СКМ Фінанс). 

Надто важливо забезпечити прозорий і деполітизований нагляд за 
банками, що зміцнить довіру до НБУ як до регулятора. На жаль, поки 
що є непоодинокі ознаки того, що банківський нагляд залишається 
вибірковим. Не вдалося повністю виключити політичні мотиви при 
визнанні банків банкрутами та виведенні їх із ринку. А в системі про-
довжують працювати ряд «особливих» банків, які тривалий час без 
наслідків порушували банківське законодавство, у тому числі затри-
муючи платежі та повернення депозитів [3].  

Таким чином, на сьогодні актуальною є проблема реструктуриза-
ції проблемних активів банків України, продовження процесів реорга-
нізації та ліквідації неплатоспроможних установ, подовження подаль-
шої капіталізації банків. Однією з основних задач центрального банку 
є створення таких умов, щоб максимально захистити економіку. Існує 
велика кількість інструментів, які використовуються для захисту бан-
ківської системи і підтримки її стабільності, що є завданням економіч-
ної безпеки держави. Наприклад: в цивілізованості і розвинутих краї-
нах крім державних регуляторних заходів самі комерційні приватні 
банки, розуміючи залежність банківського бізнесу від загальної стабі-
льності, самостійно викуповують банк, який опинився в фінансові тру-
днощі з тих чи інших причин. І це підтримує стабільність на ринку.  
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Будівництво – це область матеріального виробництва, продукці-
єю  якої  є  закінчені  будівництвом і готові для експлуатації виробничі 
підприємства, житлові будинки, споруди та інші об’єкти.  


