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Постановка проблеми. Три- 

валий час на законодавчому рівні  

відбувались дискусії з приводу доці- 

льності відкриття національного фі- 

нансового ринку для філій іноземних  

банків. Але процес структурної  

трансформації банківської системи  

за останні роки набув такої швидко- 

сті, що на сьогодні провідні науковці  

 

та банкіри-практики обговорюють  

вже нову проблему – перспективи  

функціонування вітчизняної банків- 

ської системи під переважним конт- 

ролем іноземного капіталу. Питання  

національної приналежності банків- 

ської системи є відправною точкою,  

від якої багато в чому залежить трає- 

кторія економічного та суспільного 



розвитку України на найближчі де- 

сятиліття.  

Наявність банків з іноземним  

капіталом в Україні благотворно  

впливає на розвиток фінансової сис- 

теми, сприяє залученню іноземних  

інвестицій і розширенню ресурсної  

бази соціально-економічного розви- 

тку. Однак є досить серйозні фінан- 

сові й економічні ризики швидкого  

зростання долі іноземного банківсь- 

кого капіталу, пов’язані з можливою  

втратою суверенітету в сфері грошо- 

во-кредитної політики, можливим  

посиленням нестабільності, несподі- 

ваними коливаннями ліквідності ба- 

нків, спекулятивними змінами попи- 

ту та пропозиції на грошово- 

кредитному ринку, можливим відто- 

ком фінансових ресурсів. Тому ви- 

рішення питання про форми і масш- 

таби розширення присутності інозе- 

много банківського капіталу на рин- 

ку банківських послуг повинне бути  

підпорядковано стратегічним цілям  

соціально-економічного розвитку,  

підвищення національної конкурен- 

тноздатності, економічної безпеки,  

зміцнення грошово-кредитної систе- 

ми України.  

Аналіз останніх публікацій.  

Проблемі визначення оптимальної  

частки іноземного капіталу в банків- 

ській системі як взагалі, так і в умо- 

вах України, приділено чимало уваги  

в публікаціях вітчизняних економіс- 

тів та спеціалістів з країн СНД. Так,  

багато питань стратегічного та при- 

кладного змісту знайшли відобра- 

ження в численних працях  

О.Васюренка, А.Вожжова,  

 

А.Гальчинського, А.Дробязка,  

О.Дзюблюка, А.Єпіфанова,  

В.Козюка, В.Новицького,  

Ю.Пахомова, О.Петрика,  

О.Плотнікова, А.Поручника,  

Ю.Прозорова, М.Савлука,  

Н.Савченка, І.Сала, В.Стельмаха,  

В.Усоскіна та інших авторів. Слід  

відзначити й роботи ряду провідних  

світових фахівців, зокрема Р.Бубеля,  

А.Деміргук-Кунта, Е.Долана,  

Дж.Кейнса, Р.Лівайна, П.Кругмана,  

Ф.Мішкіна, А.Сантомеро,  

Е.Скелтона, Дж.Стігліца, Д.Ханс- 

Ульриха. Проблема експансії інозе- 

много капіталу в банківські системи  

окремих країн світу активно дослі- 

джується фахівцями Світового бан- 

ку, МВФ, а також ряду інших міжна- 

родних інститутів. За результатами  

проведених досліджень було надано  

багато суттєвих рекомендацій. Втім,  

разом з беззаперечною ґрунтовністю  

ряду положень, необхідно констату- 

вати недостатність врахування спе- 

цифіки вітчизняної економіки та ва- 

лютно-фінансових відносин у їх ди- 

намічному розвитку і, внаслідок цьо- 

го, неприйнятність деяких висновків  

та рекомендацій. Тому, визнаючи бе- 

зумовну значимість проведених до- 

сліджень, зазначимо, що все ще за- 

лишається потреба у висвітленні ни- 

зки важливих аспектів організацій- 

ного, інституційного, інструмента- 

льного забезпечення розвитку бан- 

ківської системи України під впли- 

вом іноземного капіталу. 

Мета статті полягає в аналізі 

зовнішніх та внутрішніх передумов,  

а також методів експансії іноземного  

капіталу в банківську систему Укра-



їни в контексті обґрунтування поте- 

нційних загроз та можливостей. 

Виклад основного матеріалу.  

Розвиток банківської системи Украї- 

ни тісно пов’язаний з інтеграційни- 

ми процесами, що відбуваються у  

світовій економіці, тому проблеми  

доступу іноземного капіталу та його  

впливу на діяльність вітчизняних ба- 

нків і економічну безпеку держави в  

цілому набувають особливої актуа- 

льності. Про важливість оцінки про- 

цесу залучення іноземного капіталу  

у контексті проблеми підвищення  

капіталізації банківської системи  

 

України свідчить досвід ряду країн  

Центральної та Східної Європи, для  

яких активна експансія іноземного  

капіталу в банківський сектор розпо- 

чалася ще в середині 1990-х pp. В  

цих країнах банки з іноземним капі- 

талом контролюють в середньому  

понад 60% активів банківської сис- 

теми (в Чехії – 66%, в Угорщині –  

62%, в Польщі – 70%)[1].  

В Україні присутність інозем- 

ного капіталу в банківській системі  

почала стрімко збільшуватися лише  

у 2005 p., що наглядно демонстру- 

ють дані табл. 1. 
 

Таблиця 1  
 

Динаміка експансії іноземного капіталу в банківську систему України [2]  
 
 

Показник 

 

Роки  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 

Кількість діючих банків 153 152 157 157 160 165 170 175 184  
 
Кількість банків з  

 

усього 31 21 20 19 19 23 35 47 53 
 
 

іноземним капіталом  

 

з 100% іноземним  

капіталом  

 

 
7 6 7 7 7 9 13 17 17 

 
Частка іноземного капіталу у статутному  

капіталі банків, %  

 

 
13,3 12,5 13,7 11,3 9,6 19,5 27,6 35,0 36,7 

 
 
 

Так, число банків з іноземним  

капіталом скоротилося у 2000-2004  

рр. з 31 до 19, а в 2005 р. збільши- 

лося до 23. Питома вага сплаченого  

статутного капіталу банків з інозем- 

ним капіталом у сукупному капіталі  

діючих в Україні банків зменшилася  

в 2000-2004 рр. з 13,3 % до 9,6% до  

19,5%, а в подальшому стійко зрос- 

тала до 36,7% у 2008 р. Показовою є  

також географічна структура інозе- 

много капіталу: на сьогоднішній  

день найбільша частка іноземних ак- 

 

кими, iталiйськими, угорськими, ні- 

мецькими, шведськими інвесторами,  

що свідчить про зацiкавленiсть в ко- 

нтролі над українським банківським  

бізнесом фінансових інститутів з  

Європейського Союзу.  

Основними внутрішніми пе- 

редумовами експансії іноземного  

капіт алу в банківську систему  

України слід вважати наступні:  

структурну розбалансова- 

ність вітчизняної банківсь- 

кої системи;  
тивів контролюється інвесторами з  

Росії та Австрії, а також французь-



 
обмежену кількість фінан- 

сово надійних банків в  

Україні;  

низьку конкурентоспромо- 

жність вітчизняної банків- 

ської системи.  

Основними зовнішніми перед- 

умовами експансії іноземного капі- 

талу в банківську систему України  

слід вважати наступні:  

процеси фінансової глобалі- 

зації в світі;  

експансія банківського ка- 

піталу з перенасичених ре- 

сурсами ринків промислово  

розвинутих країн;  

завершення переділу ринків  

банківських послуг у краї- 

нах Центральної та Східної  

Європи.  

Серед основних методів про- 

никнення іноземного капіталу у  

вітчизняний банківський сектор  

можна виділити наступні:  

купівля повного (85-90%)  

пакету акцій (продаж АБ  

«Ажіо», АППБ «Аваль»,  

ЗАТ «КБ«НРБ-Україна»,  

АКБ «Мрія», АКБ «Укрсо- 

цбанк», АТ «Індустріально- 

експортний банк» тощо);  

портфельна (10-20%) купів- 

ля акцій (продаж 10% акцій  

АКБ «Форум», 20% акцій  

АКБ «Мегабанку», 18,9%  

акцій АТ «Родовід банк»  

тощо);  

залучення фінансового до- 

нору (продаж 51% капіталу  

АКІБ «УкрСиббанк» бан- 

ківському холдингу BNP  

 

Paribas та майже 27% стату- 

тного фонду ВАТ «ВА- 

Банк» нідерландському фі- 

нансовому холдингу TBIF  

Financial Service, який вхо- 

дить до багатопрофільної  

ізраїльської ФПГ Кardan  

[3]).  

Результати розрахунку відно- 

шення ціни купівлі-продажу до капі- 

талу по здійснених угодах (якщо не  

враховувати фактори недооцінки ка- 

піталу банків), дозволяють стверджу- 

вати, що цілями експансії іноземного  

капіталу в банківську систему Украї- 

ни найчастіше є отримання ринкових  

переваг за рахунок місткості вітчиз- 

няного ринку банківських послуг з  

урахуванням перспектив його розши- 

рення, а також приваблива доход- 

ність операцій. Так, 93% пакета акцій  

АППБ «Аваль» було продано з індек- 

сом ціни 3,9; 10% акцій банку АКБ  

«Форум» – з індексом 2,9; 9,55% ак- 

цій ВАТ «ВАБанк» – з індексом 2,1;  

98% АКБ «Мрія» – з індексом 1,7;  

98% акцій АТ «Індекс банк» – з інде- 

ксом 6,5; 18,9% акцій АТ «Родовід  

банк» – з індексом 5,4; 90% акцій  

ЗАТ «Рада банк» – з індексом 1,1 [4]).  

Досвід укладання угод купівлі- 

продажу банківських установ на рин- 

ках інших країн, що розвиваються,  

дозволяє стверджувати, що найчас- 

тіше ціна угоди вдвічі або втричі пе- 

ревищує капітал цих банків. Так, од- 

на з найкрупніших угод на теренах  

СНД – продаж російського ВАТ «Ім- 

пексбанк» австрійській банківській  

групі Raiffeisen International Bank- 

Holding AG – відбулася з коефіцієн- 

том 2,75, французька група BNP 



Paribas придбала контрольний пакет  

ВАТ «Банк «Русский стандарт» (спі- 

вставного за розмірами з АППБ  

«Аваль») за 250 млн. дол. [5]).  

Завищення ціни при укладан- 

ні угод купівлі-продажу банків в  

країнах з нерозвиненим фондовим  

ринком можна пояснити насту п- 

ним чином:  

намагаючись закріпитися на  

українському ринку, інвес- 

тори переплачували на по- 

чатковому етапі входження  

на ринок;  

всі перспективні ринки бан- 

ківських послуг в країнах  

Центральної та Східної Єв- 

ропи вже поділені, най- 

більш привабливими для  

інвесторів залишаються ри- 

нки Росії та України;  

основною стратегією вихо- 

ду іноземного інвестора на  

ринок банківських послуг  

іншої країни є розміщення  

дешевих ресурсів, а не за- 

лучення депозитів на рин- 

ках приймаючих країн. Це  

підтверджує той факт, що з  

коефіцієнтом, вищим, ніж  

3,0, були продані українські  

банки, які мають розгалуже- 

ну мережу філій (АППБ  

«Аваль», АКІБ «УкрСиб- 

банк», АКБ «Укрсоцбанк»,  

АТ «Індексбанк»). Крім то- 

го, частина банків з інозем- 

ним капіталом до 2008 р. не  

залучала депозитів насе- 

лення, а інші пропонували  

 

не дуже привабливі процен- 

тні ставки по вкладах.  

В останні роки загальна стра- 

тегія діяльності на вітчизняному ри- 

нку більшості банків з іноземним  

капіталом дещо змінилася. Так, в ос- 

новній масі банки з іноземним капі- 

талом переорієнтувались на роз- 

дрібний ринок, зокрема, на сегменти  

споживчого та іпотечного кредиту- 

вання населення, хоча на етапі вхо- 

дження іноземних банків на україн- 

ський ринок банківських послуг їх  

основна діяльність була спрямована  

на обслуговування цільових клієнтів  

з материнської країни, які мали вищу  

платоспроможність, ніж великі вну- 

трішні компанії, а також на здійс- 

нення спекулятивних операцій з  

ОВДП.  

Досліджуючи проблеми та  

загрози пов’язані з експансією іно- 

земного капіталу у вітчизняну ба- 

нківську систему, слід виокремити  

наступні:   

підвищення ймовірності  

відтоку українського капі- 

талу із країни;  

обмеження доступу націо- 

нальних позичальників до  

внутрішніх заощаджень,  

використання мобілізова- 

них філіями іноземних бан- 

ків ресурсів для зовнішніх  

активних операцій;  

ускладнення банківського  

нагляду за операціями філій  

іноземних банків;  

підвищення вразливості ба- 

нківського сектору України 



від коливань на світових  

фінансових ринках;  

кошти іноземних банків не  

є надійним джерелом кре- 

дитування національної  

економіки, при настанні фі- 

нансової кризи вони зали- 

шають ринок приймаючої  

країни без спроби відшко- 

дування своїх витрат;  

загроза експансії на вітчиз- 

няний ринок не тільки ав- 

торитетних та потужних  

іноземних банків, але й ба- 

нківських установ, які не  

мають високих міжнарод- 

них рейтингів та достатніх  

обсягів капіталу;  

ймовірність зосередження  

діяльності іноземних банків  

на найприбутковіших опе- 

раціях, операціях із відми- 

вання "брудних" грошей та  

спекулятивних фінансових  

операціях;  

ймовірність посилення іно- 

земного контролю за банків- 

ською системою України, що  

може негативно позначитися  

на економічній безпеці дер- 

жави;  

загострення міжбанківської  

конкуренції, що створює  

тиск на вітчизняні банки та  

в подальшому може сприя- 

ти їхній ліквідації.  

Досліджуючи проблему під- 

вищення капіталізації банків, заува- 

жимо, що досвід діяльності банків з  

іноземним капіталом свідчить про  

існування фактів незацікавленсті в  

 

підвищенні їх капіталізації і нарощу- 

вання активних операцій на існуючій  

капітальній базі. Так, для АБ «Ажіо»  

НБУ застосував обмеження на опе- 

рації з валютними цінностями на  

міжнародному ринку, оскільки його  

шведські власники не збільшили ка- 

пітал до рівня 72,18 млн. грн., необ- 

хідного для виконання спеціальних  

ліцензійних умов [6]. Група  

Raiffeisen International Bank-Holding  

AG відмовилась від здійснення злит- 

тя своїх підконтрольних банків в  

Україні і здійснила продаж банку  

АКБ «Райффайзенбанк Україна» [7]  

Взагалі необхідно відмітити, що в  

основній масі цілі та особливості ді- 

яльності банків з іноземним капіта- 

лом не стикаються з площиною наці- 

ональних економічних інтересів, а  

підпорядковані стратегіям діяльності  

материнських компаній та холдингів.  

Зокрема, досить чітко на даному  

етапі простежуються стратегії захо- 

плення «ніші» на ринку, стратегії  

«знімання вершків» – отримання ви- 

соких доходів за рахунок кредиту- 

вання платоспроможних компаній,  

активної діяльності в сегменті спо- 

живчого та іпотечного кредитування.  

Наряду з цілим рядом очевид- 

них проблем та загроз, пов’язаних з  

експансією іноземного капіталу у  

вітчизняну банківську систему,  

можна виділити також і позит и- 

вні аспекти цього процесу, зокрема: 

прискорення процесу впро- 

вадження новітніх техноло- 

гій ведення банківської дія- 

льності;  

впровадження міжнародно- 

го досвіду банківництва; 



підвищення ефективності  

обслуговування клієнтів;  

розширення асортименту  

банківських послуг та під- 

вищення їхньої якості;  

здешевлення вартості ре- 

сурсів через надходження  

на ринок України дешевих  

ресурсів та суттєве збіль- 

шення обсягів інвестицій;  

загострення конкуренції  

між іноземними та вітчиз- 

няними банками, між вітчи- 

зняними банками, що спри- 

яє, зокрема, здешевленню  

кредитів і прискорить про- 

цес реформування банків- 

ської системи;  

створення умов для можли- 

вого повернення "вивезено- 

го" українського капіталу;  

консолідація банків, витіс- 

нення з ринку економічно  

слабких банків, що сприя- 

тиме посиленню довіри до  

вітчизняної банківської сис- 

теми юридичних та фізич- 
них осіб, а також форму- 

 

конкуренція з боку банків з  

іноземним капіталом, яка  

стимулює скорочення зага- 

льних витрат, позитивно  

впливає на доступність кре- 

дитів для кінцевого спожи- 

вача, особливо враховуючи  

темпи збільшення витрат- 

ності українських банків.  

Слід визнати, що під час роз- 

гортання світової кризи фiнансовi  

проблеми банків з іноземним капіта- 

лом не призвели до лiквiдацiї чи  

продажу їх українських філій. Біль- 

ше того, іноземні банки в перші  

мiсяцi кризи були зацiкавленi в  

утриманні i навіть нарощуванні своїх  

позицій в банківському секторі  

України, про що свідчать наступні  

факти:  

 вчасна рекапіталізація;  

 відсутність банків з іно- 

земним капіталом серед тих банків, в  

яких була введена тимчасова адміні- 

страція;  

 ретельне виконання ви- 

мог резервування НБУ, незважаючи  

на значні збитки, викликані зростан-  

ванню конкурентоспромо- 
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– 
  

жної та фінансово стійкої  

банківської системи;  

з точки зору оптимізації ви- 

трат гнучкість банків з іно- 

земними інвестиціями за- 

безпечує їм вищу прибутко- 

вість капіталу та активів,  

що вимагає від вітчизняних  

місцевих банків розробки  

адекватних механізмів зни- 

ження витрат;  

 

найбільші збитки в І кв. 2009 р.,  

окрім Укрпромбанку, показали: Укр- 

сиббанк (мінус 851,822 млн. грн.),  

„Надра” (мінус 557,535 млн. грн.),  

Райффайзен Банк Аваль (мінус  

368,969 млн. грн..), ОТП Банк (мінус  

211,768 млн. грн..), Сведбанк (мінус  

167,659 млн. грн.), Альфа-банк (мі- 

нус 161,443 млн. грн..) і Ерсте Банк  

(мінус 143,651 млн. грн.). Усього об- 

сяг проблемної заборгованості зріс з 



2,27 % в січні до 3,68 % в березні, а  

за експертними оцінками – з 10-12  

до 15-20 %. За даними Нацбанку, за  

перший квартал обсяг прострочених  

кредитів зріс на 55,18 %, досягнувши  

27,955 млрд. грн., або 4-5 % від об- 

сягу кредитів, наданих на споживчі  

цілі. За неофіційними оцінками, до  

проблемних можна віднести майже  

20 % кредитів. Відтак банки активно  

формували резерви: за даними НБУ,  

за підсумками чотирьох місяців ре- 

зерви досягли 22,4 млрд грн., або  

3,5 % від всіх активів, проте вони в  

сім разів нижчі реально необхідних  

резервів для списання існуючої на  

сьогодні проблемної заборгованості  

– резерви під кредитні ризики склали  

лише 11,9 млрд. грн.. при загальному  

обсязі кредитів 714 млрд. грн. [8];  

 вчасне погашення зовні- 

 

між банками, які входять до однієї  

фінансової групи, і була рефінансо- 

вана. Загалом близько 70-80 % усіх  

зобов'язань вітчизняних банків – це  

кредити, надані іноземними банками  

своїм українським дочірнім структу- 

рам. Тому значна їх частина була  

рефінансована або пролонгована. Ці- 

єю ж обставиною можна пояснити і  

приріст довгострокових зовнішніх  

зобов'язань в українських банках.  

Залучали нові кредити і рефінансу- 

вали свої колишні зобов'язання в I  

кв. 2009 р. переважно банки з інозе- 

мним капіталом. Наприклад, росій- 

ський Внешекономбанк передав  

Промінвестбанку тільки у формі  

субординованого боргу більше  

500 млн. дол. США. За розрахунками  

експертів, протягом наступних трьох  

кварталів 2009 р. українські банки   

шніх боргів 
 

2[3] 
, при цьому на ринку  

  

повинні були б повернути іноземним 
  

вже сформувалася певна тенденція,  

коли державні банки і фінансові  

установи з іноземним капіталом по- 

гашають свої публічні борги вчасно,  

а банки з українським капіталом на- 

магаються домовитися із кредитора- 

ми про реструктуризацію. Сума по- 

гашених у І кв. 2009 р. боргів (євро- 

облігації та синдиковані кредити)  

склала близько 800 млн. дол. США.  

Найбільші виплати у І кв. 2009 р.  

здійснив Укрексімбанк (345 млн.).  

„Аваль” завчасно повернув частину  

синдикованого кредиту на 250 млн.,  

Приватбанк погасив 200-мільйонний  

кредит. Більша частина суми, що за- 

лишилася (1,9 млрд. дол. США),  

припала на так звані „прямі кредити”  

 

кредиторам ще 10- 

13 млрд. дол. США. Проте, як і у  

І кв., більша частина цих коштів бу- 

де рефінансована або пролонгована.  

Зовнішній борг банків, який необ- 

хідно було б погасити протягом  

усього 2009 р., складав близько  

16 млрд. дол., з яких на борги і зобо- 

в'язання перед неродинними струк- 

турами припадає не більше 20-25 %  

[8].  

Перевагою банків з національ- 

ним капіталом є врахування специ- 

фіки діяльності українських підпри- 

ємств: штучної збитковості, тіньової  

діяльності, неофіційних виплат пра- 

цівникам тощо, що дозволяє банків- 

ській системі демонструвати активне 
 

нарощування кредитних вкладень  

при збільшенні кількості офіційно 



збиткових підприємств. Ці факти не  

можливо поєднати з цивілізованими  

стандартами банківництва при ви- 

значенні кредитоспроможності кліє- 

нтів. У такій ситуації єдиний вихід  

для українських банків – інтенсивна  

реалізація стратегії пристосування  

до європейських стандартів банків- 

ської справи на основі перегляду  

своїх реальних шансів і ризиків у  

конкуренції з банками з іноземним  

капіталом.  

Про важливість питання при- 

сутності банків з іноземним капіта- 

лом свідчить той факт, що в Євро- 

пейському Союзі активно обгово- 

рюються питання щодо запрова- 

дження єдиних європейських ліцен- 

зій на банківську та страхову діяль- 

ність, а згодом і загальних ліцензій,  

які дадуть банкам змогу працювати в  

різних країнах, відкривати філії, на- 

давати міжнародні банківські послу- 

ги за єдиним стандартом. Тому в  

Українсько-європейському консуль- 

тативному центрі з питань законо- 

 

давства (UEPLAC) розроблена мат- 

риця показників ефективності адап- 

тації українського законодавства до  

стандартів Європейського Союзу [9].  

Висновки. Таким чином, під- 

сумовуючи проведене дослідження,  

слід наголосити, що для підвищення  

інвестиційного потенціалу вітчизня- 

ної банківської системи та її стиму- 

люючої ролі в соціально- 

економічному розвитку країни по- 

трібен системний підхід до регулю- 

вання доступу іноземного капіталу в  

банківський сектор України. Він має  

базуватись передусім на заходах під- 

тримки конкурентоспроможності ба- 

нків з національним капіталом, вико- 

ристанні позитивних структурних і  

технологічних переваг банків з іно- 

земним капіталом, інтенсифікації  

використання сучасних банківських  

технологій та банківського менедж- 

менту, оптимізації інституційної  

структури вітчизняної банківської  

системи та наближення її до станда- 

ртів країн з розвинутою економікою. 
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