
Роль статистики в подоланні світової  
економічної кризи: виклики  
та перспективи для України 

 
 

54 

Єлісєєва О.К. 
д.е.н., професор кафедри статистики обліку та економічної інформатики 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
Йоненко С.Ю.  

студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Банківська система України та Росії регулюється Законами «Про банки та 
банківську діяльність» відповідно чинного законодавства країни. Банківська 
система Росії та України має багато спільних рис, серед яких виділяють: 

1) банківська система є дворівневою: регулюючим органом виступає Наці-
ональний банк; 

2) Національний банк виконує функції банківського нагляду, управління 
системою платежів і розрахунків і функції грошово-кредитного регулювання; 

3) наявність однакових функцій, а саме: створення грошей і регулювання 
грошової маси, трансформаційну функцію та стабілізаційну функцію, тобто 
забезпечує стабільність грошового ринку;  

4. Національний банк монопольно здійснює емісію національної валюти. 
Існують такі відмінні риси у банківській системі України та Росії: 
1) у Росії банки поділяють на комерційні, спеціалізовані, універсальні та 

банки з іноземним капіталом. В Україні банки спеціального призначення поді-
ляють на ощадні, клірингові, іпотечні, біржові та зовнішньо-торгівельні банки; 

2) в Україні більша частка банків — універсальна, у Росії переважають ко-
мерційні банки; 

3) в Україні банк отримує статусу спеціалізованого, якщо більше 50 % йо-
го активів є активами одного типу, в той час як у Росії банк може стати спе-
ціалізованим на добровільних основах. 
Після порівняння банківські системи Росії та України було побудовано 

динаміку активів банків України. 
За підсумками 2015 року, чисті активи банківської системи України скоро-

тилися 4,7 % (62,46 млрд грн) до 1 259,68 млрд грн. У той же час з початку 
2016 року їх обсяг зріс на 3,6 % (44,68 млрд грн) до 1 299,06 млрд грн. Ключо-
вим фактором зміни обсягу активів банківської системи в досліджуваному пе-
ріоді виступала динаміка курсу національної валюти. Станом на 01.04.2016 р. 
частка валютних активів БСУ відповідає 48,3 % (46,2 % за станом на 
01.01.2016 р.). 
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Рис. 1. Динаміка активів банків України з 2005 до 2015 рр., млн грн 

 
Для посилення банківської системи України уряду необхідно перейняти 

досвід банківської політики розвинутих країн світу. Це допоможе підсилити 
конкурентоспроможність української банківської системи на ринку банківсь-
ких послуг. Удосконалити законодавчу і нормативну базу та врегулювати ві-
дносини на кредитному ринку. Ці заходи допоможуть посилити позиції бан-
ківської системи України.  
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ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ  
БАНКІВСЬКОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ЗМІН МСФЗ 

Банки, як основні представники фінансово-кредитної системи, першими із 
суб’єктів підпадають під вплив економічних криз. У 2017 році банки України 
знаходяться у перехідному періоді, коли знецінення фінансових активів і  




