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визначення засобів їх досягнення, які дозволяють реалізувати обраний 

напрямок життєдіяльності підприємства та оцінити ступінь його успішності у 

відповідності з предметною спрямованістю. Доведено важливість та вплив 

детальної розробки стратегії для успішного функціонування підприємства на 

зовнішньому ринку. 
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ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ  
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ  

У статті проведено аналіз діяльності банківського сектору України в цілому та за окремими групами 
банків у напрямку діагностики зобов’язань та активів вітчизняних банків. Проаналізовані обсяги 
депозитів фізичних та юридичних осіб та обґрунтований відповідний вплив окремих груп банків на 
значення інтегральних показників зобов’язань та активів. Методичний підхід, який застосовано в 
статті, дозволяє адекватно оцінити як поточну діяльність банків, так і ретроспективну та 
перспективну ситуацію щодо динаміки зміни основних показників банківської діяльності. 

Ключові слова: банківський сектор, групи банків, зобов’язання, депозити фізичних осіб, 

депозити юридичних осіб, обсяг активів банків. 

Вступ. Забезпечення економіки держави необхідним обсягом фінансових 

ресурсів здійснюється за рахунок ефективної роботи вітчизняної банківської 

системи України. Ефективна діяльність банківської системи впливають на 

позитивний розвиток національної економіки та соціально-економічний розвиток 

держави. Організація процесу залучення ресурсів до банківського сектору, що 

складають його зобов’язання є одним з головних факторів його функціонування, тому 
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питання аналізу зобов’язань банківського сектору України в процесі 

регулювання його впливу на національну економіку є досить актуальним на 

сьогодні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці та 

економісти досліджують проблематику оцінювання та аналізу як діяльності 

вітчизняного банківського сектору в цілому, так і окремих банківських установ 

зокрема. Розробкою методичних підходів щодо оцінювання діяльності банків та 

відповідно аналітичними дослідження в цьому напрямі займаються, наприклад, 

О. І. Барановський, А. П. Вожжов, І. Б. Івасів, М. О. Кизим, В. І. Міщенко, 

Б. В. Самородов, Т. С. Смовженко, О. М. Тридід [1–4, 6–8, 10] та інші фахівці 

банківської справи. Проте, на сьогодні, у стані динамічної зміни вітчизняної 

економіки існує гостра потреба подальшого поглибленого вивчення питань 

діагностики та оцінювання стану вітчизняної банківської системи та основних 

показників її діяльності. 

Метою статті є проведення аналізу діяльності банківського сектору в 

цілому та за окремими групами банків у напрямку діагностики зобов’язань та 

активів вітчизняних банків. 

Викладення основного матеріалу. Діяльність банківського сектору 

станом на 01.10.2013 року характеризується додатковими надходженнями до 

банківської системи коштів як юридичних, так і фізичних осіб. На цей період 

спостерігається відновлення позитивної тенденції до нарощування депозитної 

маси. Однак темпи її нарощування щороку уповільнюються.  

На рис. 1 і 2 представлені графіки зміни залучених депозитів від 

юридичних та фізичних осіб відповідно по роках ретроспективного періоду.  

 

Рис. 1 – Обсяг залучених депозитів від юридичних осіб по групах банків і по всій банківській 

системі України 
*)
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*)
 власні розрахунки автора за даними [9] 

 

Рис. 2 – Обсяг залучених депозитів від фізичних осіб по групах банків і по всій банківській 

системі України 
*)

 
*)

 власні розрахунки автора за даними [9] 

Так станом на 01.10.2013 року обсяг залучених коштів юридичних осіб 

склав 248,86 млрд. грн (відносна зміна цього показника у порівнянні із 

ІІІ кварталом 2012 року складає 19,76%, якщо порівнювати дані на 01.10.2013 із 

даними на кінець 2012 року, то обсяг залучених депозитів від юридичних осіб 

також збільшився, відносна зміна при цьому складає 9,28%). Обсяг залучених 

коштів фізичних осіб сягає розміру у 429,71 млрд. грн (відносна зміна цього 

показника у порівнянні із ІІІ кварталом 2012 року складає 21,13%, якщо 

порівнювати дані на 01.10.2013 із даними на кінець 2012 року, то обсяг 

залучених депозитів від фізичних осіб також збільшився, відносна зміна при 

цьому складає 16,17%). Очевидним є факт, що питому вагу у формуванні 

інтегрального показника залучених депозитів від юридичних і фізичних осіб 

привносять банки І групи за класифікацією НБУ (рис. 3). 

Так питома вага залучених депозитів від юридичних осіб у банків І групи 

у загальному їх розмірі по всіх банках України за станом на 01.10.2013 року 

складає 57%, у банків ІІ, ІІІ і ІV групи – відповідно 16%, 14% і 13%. Аналогічна 

ситуація спостерігається і з залученими депозитами від фізичних осіб: банки 

І групи – 66%, банки ІІ групи – 16%, банки ІІІ і ІV групи – відповідно 8% і 11% 

(рис. 3). Очевидно, що це підтверджує факт довіри вкладників до найбільших 

системних банків України. 
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Рис. 3 – Відсоткове співвідношення обсягів депозитів по банках України станом на 

01.10.2013 року
*)

: а – депозити юридичних осіб, б – депозити фізичних осіб 
*)

 власні розрахунки автора за даними [9] 

Важливим в цьому контексті є проведення аналітичного дослідження у 

напрямі порівняння значень відносної зміни обсягів залучених депозитів від 

юридичних і фізичних осіб по статистичних періодах. Статистичні дані [9] 

свідчать, що протягом кризового 2009 року мав місце відплив депозитів із 

вітчизняних банків. Однак цікавим є фактом, що у банків І, ІІ, ІV груп і по всіх 

банках України показник «кошти фізичних осіб» (депозити фізичних осіб) мав 

динаміку щодо зростання, хоча їх обсяг і був на межі напряму «відпливу». 

Тільки у банків ІІІ групи спостерігався значний відплив як депозитів 

юридичних осіб, так і депозитів фізичних осіб [9]. Інша ситуація 

спостерігається для показника «кошти юридичних осіб» («депозити юридичних 

осіб»). Протягом кризового 2009 року маємо зменшення цього показника по 

всіх групах банків. Починаючи з звітного ІІІ кварталу 2010 року має місце 

виправлення цієї ситуації, однак у банків ІІ групи станом на кінець 2011 року і 

у І та ІІ кварталах 2012 року спостерігається відплив депозитів юридичних і 

фізичних осіб. Зрозуміло, що саме ці показники діяльності банків ІІ групи 

негативно впливають на результати діяльності всієї банківської системи 

України. Відплив депозитів юридичних осіб також спостерігається протягом ІІ, 

ІІІ та ІV кварталів 2012 року у банків І групи. Незначне коливання мало місце 

по цьому показнику і для банків ІV групи у ІІ кварталі 2013 року [9].  
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В цілому ж, необхідно відзначити, що найбільш вагомою складовою в 

структурі залучених коштів всієї банківської системи України залишаються 

кошти на рахунках фізичних осіб [9]. 

Щодо, загального обсягу зобов’язань банків, то станом на ІІІ квартал 

2013 року, значення цього показника збільшилося у порівнянні як із 

відповідним кварталом 2012 року (відносна зміна дорівнює 10,68%), так і 

порівняно із кінцем 2012 року (відносна зміна дорівнює 10,6%), і складає майже 

1053,226 млрд. грн [9]. Динаміку загальної зміни обсягу зобов’язань по всіх 

банках України представлено на рис. 4. 

Динаміка зміни цього показника в цілому по Україні позитивна, тільки у 

банків ІІ групи спостерігається зменшення загального обсягу зобов’язань за 

останні два роки. Так, станом на 01.01.2011 року відносна зміна загального 

обсягу зобов’язань у банків ІІ групи склала -11,62%, зменшення спостерігалося 

до ІІІ кварталу 2012 – -6,78%. Зрозуміло, що це стало наслідком відпливу 

депозитів юридичних і фізичних осіб з банків цієї групи [9]. 

 

Рис. 4 – Динаміка зміни зобов’язань по групах банків і по всій банківській системі України 
*)

 
*)

 власні розрахунки автора за даними [9] 

Обсяг і структура активних операцій вітчизняних банків свідчать, що на 

початок 2012 року в Україні створені певні умови для подальшого зміцнення 

банківської системи, а відновлення її інвестиційної функції знайшло прояв в 

нарощуванні їх загальних обсягів у зв’язку з, хоча і стриманим, відновленням 

кредитної активності, удосконаленням валютних операцій, нарощуванням обсягів 

операцій з цінними паперами, безготівкових та готівкових розрахунків [9]. 
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Динаміку зміни загального обсягу активів по всіх банках України 

представлена на рис. 5. 

Аналіз загального обсягу активів банків України показує, що на ринку 

активних операцій вітчизняних банків спостерігається аналогічна ситуація, що 

й на ринку пасивних операцій. Так загальний обсяг активів банків станом на 

ІІІ квартал 2013 року збільшився у порівняння із відповідним кварталом 

2012 року (відносна зміна дорівнює 10,25%) та склав 1232,004 млрд. грн [9]. 

Якщо порівнювати цей показник із кінцем 2012 року, відносна зміна при цьому 

дорівнює 9,3%). 

Динаміка зміни цього показника в цілому по Україні позитивна. Однак, як 

і з попереднім показником (зобов’язаннями банків), тільки у банків ІІ групи 

спостерігається відплив загальних активів упродовж ІV кварталу 2011 року – 

ІІІ кварталу 2012 року. Так, станом на 01.01.2011 року відносна зміна 

загального обсягу активів банків ІІ групи склала -8,63%, станом на 01.10.2012 – 

-5,8% [9]. Крім того, слід зазначити, що темпи зростання загальних активів по 

всій банківській системі України уповільнилися у порівнянні із до кризовим 

періодом [9]. 

 

Рис. 5 – Динаміка зміни активів по групах банків і по всій банківській системі України 
*)

 
*)

 власні розрахунки автора за даними [9] 

Питому вагу в структурі активів [9] займають кредити та заборгованість 

клієнтів. Вище зазначено, що протягом аналізованого ретроспективного 

періоду активи банків збільшуються по звітних кварталах, однак якщо 

проаналізувати показники відносної зміни кредитів наданих юридичним і 

фізичним особам, то цей аналіз показує наступне. З даних [9] слідує, що за 
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станом на 01.04.2012 року має місце зменшення обсягів кредитів, що надані 

юридичним особам. Ця ситуація спостерігається для банків: І групи (відносна 

зміна у порівнянні із 01.04.2011 року складає -6,55%, у порівнянні із 

01.01.2012 року – -14,83%) і ІІ групи (відносна зміна у порівнянні із 

01.04.2011 року складає -15,21%, у порівнянні із 01.01.2012 року – -10,77%). 

Зазначене вплинуло і на зменшення загального показника обсягу кредитів, що 

надані юридичним особам всіма банками України. Так по Україні відносна 

зміна цього показника склала -5,09% (порівняно із 01.04.2011 року) і -12,93% 

(порівняно із 01.01.2012 року). Слід зазначити, що звітний період – І квартал 

2012 року – є першим періодом, в якому спостерігається динаміка зменшення 

обсягу кредитів, що надані юридичним особам, при тому, що протягом усього 

2011 року мало місце збільшення цього показника по Україні. 

Відмінною особливістю є зменшення досліджуваного показника для 

банків ІІ групи (починаючи з ІV кварталу 2009 року). Далі з ІV кварталу 

2010 року по ІІІ квартал 2011 року спостерігається збільшення обсягів кредитів 

наданих юридичним особам, що протягом трьох кварталів (ІV кварталу 

2010 року і І, ІІ кварталів 2011 року) навіть відповідає збільшенню більш ніж на 

30% [9]. З кінця 2011 року і на початку 2012 року йде зниження цього 

показника (у IV кварталі 2011 року – на -5,96% і за станом на 01.04.2012 року 

відповідно – на -15,21%). 

Однак, у 2013 році тільки банки І групи мали зменшення показника 

кредитів наданих юридичним особам, цей факт мав місце у І кварталі 

2013 року. Для решти груп вітчизняних банків мало місце коливання обсягів 

кредитів наданих юридичним особам, однак при порівняні значень цього 

показника із аналогічними кварталами попередніх років зростання все ж таки 

було.  

Що ж стосується кредитів, наданих фізичним особам, то слід зауважити 

наступне. Починаючи з ІV кварталу 2009 року для банків І групи цей показник 

зменшується, при чому станом на 01.04.2012 року його відносна зміна склала -

32,27% порівняно із відповідним кварталом 2011 року. Взагалі динаміка на 

зменшення цього показника спостерігається для банків І групи до ІІІ кварталу 

2013 року із максимальним від’ємним відхиленням у -36,15% станом на 

ІV квартал 2012 року. Для банків ІІ групи з ІV кварталу 2009 року також 

спостерігаються коливання відносної зміни цього показника. Максимальна 

відносна зміна має місце у ІІ кварталі 2013 року і складає 23,63% (порівняно із 
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відповідним кварталом 2012 року), мінімальна зміна станом на 01.07.2012 року 

складає -53,86% (порівняно із ІІ кварталом 2011 року). Однак, починаючи з 

І кварталу 2013 року, банки ІІ групи характеризуються динамікою зростання 

обсягів кредитів, що надані фізичним особам, і станом на 01.10.2013 року це 

зростання склало 24,1% від попереднього звітного періоду (ІІІ квартал 

2012 року). Така сама динаміка також спостерігається і для банків ІІІ групи 

впродовж IV кварталу 2009 року – IV кварталу 2012 року, однак починаючи з 

2013 року мають місце позитивні зміни щодо зростання цього показника [9]. 

Для банків ІV групи позитивні зміни мали місце впродовж 2011 року. 

Протягом 2012 року спостерігався знову спад і ситуація має позитивний 

характер у 2013 році. Так, станом на ІІІ квартал 2013 року відносна зміна склала 

12,28% порівняно із IІІ кварталом 2012 року [9].  

В цілому, вищезазначена кредитна активність банків України у напрямку 

кредитування фізичних осіб вплинула і на динаміку загального показника 

обсягу кредитів, що надані фізичним особам. За даним [9] починаючи з 

ІІІ кварталу 2009 року спостерігається зменшення цього показника, 

максимальна позначка якого дорівнює -33,69% станом на ІІ квартал 2012 року. 

Висновки. Як результат проведеного аналітичного дослідження у 

напрямі аналізу фінансових показників як банківського сектору України в 

цілому, так і окремих груп банків зокрема головним висновком є те, що 

діяльність банківського сектору України у 2010–2013 роках є стабільною. 

Протягом звітних періодів спостерігається збільшення обсягу залучених 

депозитів юридичних та фізичних осіб як по окремих групах банків за 

класифікацією Національного банку України, так і, відповідно, по всьому 

вітчизняному банківському сектору. Проте, все ж таки темпи зміни 

досліджуваних показників, які характеризують фінансову діяльність банків 

України, значно знижені. Задля виправлення зазначеної ситуації, а також 

забезпечення стабільного розвитку банківського сектору України, банки мають 

нарощувати капітал, забезпечувати дохідність і прибутковість своєї діяльності. 

Залучені кошти повинні ефективно розміщуватись банками в інвестиційних 

проектах, що призведе до підвищення їх рентабельності. Досягнення актуальної 

мети покращення фінансового стану банків має забезпечити їх ефективний 

розвиток та розвиток вітчизняної банківської системи, що сприятиме 

вливанням збільшеного капіталу в національну економіку держави. 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В даній статті стратегія підприємства розглядається як процес вибору альтернативних шляхів 

досягнення мети. Визначено зміст, мету і основні етапи процесу формування фінансової стратегії. 

Запропоновано формулювання системи стратегічних цілей фінансового розвитку за допомогою 

цільових стратегічних нормативів. Проаналізовано етапи стратегічного фінансового планування і 

управління на підприємстві; основні методи фінансового планування на підприємстві. 

Ключові слова: фінансова стратегія підприємства, механізм, стратегія розвитку, фактори 

впливу, стратегічні цілі фінансового розвитку, стратегічне фінансове планування, методи. 

Вступ. Стратегія підприємства як процес розглядається з позиції вибору 

альтернативних шляхів досягнення мети. Визначення стратегії як результату 
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