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Банкоцентричність фінансової системи України: аналіз поточної ситуації
Формування та функціонування фінансової системи країни залежать від багатьох факторів, як ендогенних, так і
екзогенних. Економічна система країни, як система вищого порядку порівняно з фінансовою, лежить в основі
розвитку моделі фінансової системи. Чинна модель фінансової системи стає значущою в контексті її впливу на
економічні процеси в країні. Основною метою емпіричного аналізу є підтвердження тези про наявність ознак
банкоцентричності українського фінансового ринку. Визначено частку активів фінансових посередників у ВВП,
що вказує на значне зменшення частки активів усіх фінансових посередників в Україні. Результати аналізу
кредитно-депозитного коефіцієнта в банківській системі України показують, що депозитна база була значно
меншою за розмір позик протягом аналізованого періоду. Під час дослідження проблемних позик за секторами
економіки виявлено, що найбільша їх частка формується в корпоративному секторі. Результати аналізу структури
активів банків з урахуванням їх власників вказують на суттєве зростання частки активів державних банків
наприкінці аналізованого періоду. Таким чином, розглянувши питання функціонування банківської системи,
можна зробити певні висновки стосовно банкоцентричності фінансової системи України.
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Банкоцентричность финансовой системы Украины: анализ текущей ситуации
Формирование и функционирование финансовой системы страны зависят от многих факторов, как эндогенных,
так и экзогенных. Экономическая система страны, как система высшего порядка в сравнении с финансовой,
лежит в основе развития модели финансовой системы. Существующая модель финансовой системы становится
значимой в контексте ее влияния на экономические процессы в стране. Основной целью эмпирического анализа
является подтверждение тезиса о наличии признаков банкоцентричности украинского финансового рынка.
Определена доля активов финансовых посредников в ВВП, указывающая на существенное уменьшение доли
активов всех финансовых посредников в Украине. Результаты анализа кредитно-депозитного коэффициента в
банковской системе Украины показывают, что депозитная база была значительно меньше размера кредитов на
протяжении анализированного периода. Во время исследования проблемных кредитов по секторам экономики
обнаружено, что наибольшая их часть формируется в корпоративном секторе. Результаты анализа структуры
активов банков с учетом их владельцев указывают на существенный рост доли активов государственных банков
в конце анализированного периода. Таким образом, рассмотрев вопрос функционирования банковской системы,
можно сделать определенные выводы относительно банкоцентричности финансовой системы Украины.
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