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Methodology. The theories of finance, investment, and international
investment markets congruency are the methodological basis for the research.
Findings. An empirical study of the domestic financial sector development in
the context of the international investment markets integration enabled the
identification of challenges in protection of investors’ rights in Ukraine.
The investigation specified necessary changes in prerequisites of Ukraine’s
collaboration with international financial organizations at financial sector reforming.
The authors justified the strengthening of the interaction between the central bank
and the government concerning key issues of economic development.
Value аdded. Practical recommendations developed by the authors can contribute
to the development of the financial sector of Ukraine and the improvement of the
investment image of Ukraine in international investment markets.
Key words: financial sector, investors, investment image, investment markets.
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ІНОЗЕМНІ БАНКИ В УКРАЇНІ
ПІД ЧАС СИСТЕМНОЇ КРИЗИ 2014–2016 РР.

Анотація
Мета дослідження. У статті досліджено діяльність групи іноземних
банків в Україні під час системної кризи 2014–2016 рр. з точки зору внес-
ку у формування та реалізацію системного ризику.
Методологія. Проведено ретроспективний аналіз динаміки фінансових
індикаторів іноземних банків, здійснено порівняння їх участі у формуван-
ні та реалізації системного ризику з групою локальних банків, а також
виявлено структурні відмінності у реакції на кризу в рамках досліджува-
ної групи.
Отримані результати. Встановлено, що іноземні банки виявилися
більш стійкими до економічної кризи в порівнянні з приватними вітчиз-
няними, не дивлячись на істотне погіршення фінансового стану. За-
мість посилення транскордонного каналу зараження, діяльність інозем-
них банків, вища лояльність клієнтів і капітальна підтримка з боку
материнських структур сприяли утриманню значної частини депозитів
і зменшили потенційні наслідки фінансової нестабільності в Україні
протягом поточної кризи.
Цінність дослідження. Результати дослідження дозволили на основі
емпіричного аналізу даних встановити важливі закономірності у сфері
транскордонного каналу поширення та мінімізації системного ризику,
точніше оцінити переваги та ризики присутності іноземних банків в
Україні.
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Роль іноземних банків у якос-
ті транскордонного каналу поширення системного ризику в
Україні неодноразово обговорювалась на вищому експертному та
державному рівні, особливо в часи експансії європейських банків
2005–2008 рр., коли частка активів іноземних банків в системі
зросла з 9,8 % до майже 50 %, після чого переважала тенденція
до виходу зарубіжних інвесторів [1]. Під час кризи 2014–2016 рр.
західні фінансові інституції знову розширили присутність на ба-
нківському ринку. Як і будь-який економічний процес, діяльність
іноземних банків має широкий ряд переваг і ризиків, зважена
оцінка яких постає неординарною науковою проблемою, що має
вагоме практичне значення з огляду вдосконалення банківського
нагляду на макропруденційному рівні та напрацювання довго-
строкової стратегії розвитку фінансового сектору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впливу
іноземних банків на фінансову стійкість продовжує лишатись ак-
туальною темою у світовій фінансовій науці, про що свідчать
останні публікації таких учених, як А. Деміргюч-Кюнт [2], Дж.
Бонін [3], С. Класенс [4], П. Нгуєн [5]. В Україні чимало вітчиз-
няних дослідників експансії іноземних банків звертали особливу
увагу на ризик втрати приймаючою країною економічного суве-
ренітету: О.О. Барановський [6], М. І. Савлук [7], Т. С. Смовжен-
ко [8], М.М. Хапатнюковський [9], Ф. I. Шпиг [10]. З іншого бо-
ку, окремі фахівці наголошувати на ряд позитивних ефектів від
присутності іноземного капіталу в банківському секторі: Ж.М.
Довгань [11], О.В. Дзюблюк, О.І. Владимир [12], О.К. Прімєрова
[13], О. Р. Романик [14] .

Унаслідок фрагментарного фокусування уваги на інших аспе-
ктах діяльності іноземних банків, не всі вітчизняні праці на дану
тематику дозволяють побачити цілісну картину щодо ролі інозе-
мних банків у формуванні системних криз чи фінансової стійкос-
ті. Крім цього, з плином часу посилюється потреба у вчасному
аналізі останніх трендів, зокрема динаміки групи іноземних бан-
ків протягом реалізації системного ризику у 2014–2016 рр.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Окрім загального опису ти-
пових проблем і позитивних наслідків іноземного капіталу, ви-
никає необхідність у глибокому емпіричному дослідженні з
використанням динамічних індикаторів і мікроекономічних да-
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них, котрі дозволять зрозуміти не лише сукупну динаміку групи
іноземних банків, а й детальніше висвітлити особливості розвит-
ку окремих її підгруп під час системної кризи. Період досліджен-
ня 2014–2016 рр. був обраний не випадково, адже дає змогу ви-
явити наскільки суттєво відрізнялась реакція різних підгруп
іноземних і вітчизняних банків на кризові явища і наскільки ви-
правданими виявились очікування прихильників і критиків їх ді-
яльності в Україні.

Формулювання мети і завдань дослідження. Мета статті по-
лягає в ретроспективному дослідженні фінансових індикаторів ді-
яльності групи іноземних банків в Україні під час системної кризи
2014–2016 рр. з точки зору внеску у формування та реалізацію си-
стемного ризику. Важливими завданнями дослідження стали:

— динамічний фінансовий аналіз групи іноземних банків у
порівнянні з групою вітчизняних приватних і державних фінан-
сових інституцій;

— виявлення структурних особливостей у межах досліджува-
ної вибірки іноземних банків під час системної кризи, а саме від-
мінностей у реакції на фінансову нестабільність підгрупи росій-
ських і західних банків;

— формулювання рекомендацій для макропруденційного регу-
лювання транскордонного каналу поширення системного ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Банківська криза
2014–2016 рр. і нетрадиційно жорсткі дії НБУ суттєво змінили
ландшафт банківської системи з точки зору її кількісного складу,
концентрації, структури, прозорості та фінансової стійкості. Для
точнішого порівняння динаміки ключових індикаторів ділової
активності і фінансового стану іноземних і вітчизняних банків у
цьому періоді, вважаємо за доречне поділити усі банки на 5 під-
груп за юрисдикцією мажоритарних кінцевих бенефіціарів:

1) іноземні європейські банки (26,0 % активів станом на
01.01.2017 р.);

2) іноземні російські банки (8,9 %);
3) вітчизняні державні банки (34,1 %);
4) вітчизняні приватні банки (13,2 %);
5) вітчизняний Приватбанк (17,7 %).
Саме такої класифікації та термінології будемо дотримуватись

упродовж статті. З огляду на суттєві особливості підгрупи росій-
ських банків (геополітичні мотиви присутності, вищі суверенні
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ризики бенефіціарів, історичні відмінності в процесі експансії),
пропонуємо її далі розглядати окремо від основної підгрупи іно-
земних, переважно європейських за бенефіціарами банків. Групу
європейських банків було б точніше назвати неросійськими бан-
ками з огляду на кілька винятків: Сітібанк (США), Кредитвест-
банк (Туреччина) тощо. Приватбанк, націоналізований у грудні
2016 року, був спеціально відокремлений від решти вітчизняних
банків з огляду на суттєву ринкову частку, що може дуже впли-
вати на середні значення показників відповідних груп, адже у ра-
зі консолідації його показників лишався ризик спотворення зміс-
ту висновків.

Динаміка ринкової присутності іноземних банків
Проведені розрахунки засвідчили, що протягом системної

кризи 2014–2016 рр. спостерігалась висхідна динаміка ринкової
частки активів європейських банків (+8,1 процентних пунктів),
зумовлена не стільки органічним зростанням, скільки ефектом
політики «очищення» банківської системи, яка торкнулась у пе-
ршу чергу близько 9 десятків виведених з ринку вітчизняних фі-
нансових установ (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка сукупної ринкової частки банків за типом бенефіціарів
*Розраховано автором на основі [15]
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Натомість підгрупа російських банків після незначного росту
з 8,8 % до 10 %, в активах системи, починаючи з 2 кварталу 2015
року почала скорочувати свою присутність до передкризового рі-
вня внаслідок згортання активної діяльності, суттєвого списання
активів та відтоку депозитів населення. Загалом, іноземні банки
контролювали 34,9 % чистих активів банківської системи станом
на 01.01.2017 р.

Географічна структура бенефіціарів іноземних банків
Структура групи іноземних банків в Україні за країнами реєст-

рації основних бенефіціарів залишається достатньо диверсифіко-
ваною. Максимально представлені російські банки — 8,8 % від ак-
тивів системи, а також ізраїльські (6,5 %), французькі (6,1 %),
австрійський (4,5 %) та угорський (2 %) банки (рис. 2).

Рис. 2. Структура групи іноземних банків в Україні
за країнами бенефіціарів станом на 01.01.2017 р.

*Розраховано автором на основі [15]
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Географічна структура кінцевих бенефіціарів банків під час
кризи зазнала певних змін під впливом таких ключових подій на
ринку злиття та поглинання:

⎯ угода з придбання Укрсоцбанку групою інвесторів Альфа
Банку з ізраїльським і російським громадянством та одночасним
входженням групи UniCredit до складу міноритаріїв
ABHHoldings S.A.;

⎯ продаж грецькими інвесторами Універсал Банку українсь-
кому власнику;

⎯ входження ЄБРР до капіталу Райффайзен Банку Аваль та
Укрсиббанку у якості міноритарного акціонера;

⎯ наприкінці березня 2017 року було оголошено про намір
продажу дочки російського державного Сбербанку Росії литовсь-
ко-білоруському консорціуму банків, що належать громадянам
Великобританії російського походження (втім ця угода повинна
отримати схвалення НБУ).

Адекватність капіталу іноземних банків
Група іноземних банків у середньому демонструвала відносно

вищі показники адекватності капіталу, що традиційно вважається
ключовим індикатором фінансової стійкості фінансових інститу-
цій з точки зору базельських принципів. При цьому європейська
підгрупа стала безумовним лідером у забезпеченості власним ка-
піталом внаслідок вчасної підтримки материнських холдингів,
що зуміли найшвидше провести необхідну капіталізацію, зміни-
вши низхідний тренд індикатора EAR (Equity-to-AssetsRatio, від-
ношення власного капіталу до активів) на висхідний ще в 2-му
кварталі 2015 року.

Як видно з рис. 3, європейські банки, незважаючи на падіння
середнього EAR на початку кризи з 16,6 % до локального міні-
муму 9,8 % у 1-му кварталі 2015-го, виявились найбільш капіта-
лізованими на рівні 15,5 % станом на 01.01.2017 завдяки успіш-
ному виконанню планів з капіталізації: масштабним вливанням
статутного капіталу з-за кордону і перетворенню на капітал суб-
ординованого боргу та інших наявних кредитних ліній з боку ма-
теринських структур. Вагомий внесок у підвищення капіталізації
іноземних банків мало входження ЄБРР до складу акціонерів
Райффайзен Банку Аваль та Укрсиббанку.
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Рис. 3. Динаміка EAR (відношення власного капіталу до активів), %
*Розраховано автором на основі [15]

Російські банки характеризувались подібною, утім більш во-
латильною динамікою середнього індикатора EAR, який протя-
гом кризи був зазвичай на 2–4 проц. пункти нижчим ніж у євро-
пейської підгрупи. Аномальне падіння EAR російських банків
відбулося у 4 кварталі 2016 року — до -5,6 % унаслідок визнання
ними суттєвих непокритих збитків через відрахування до резер-
вів під кредитні ризики. Варто відзначити, що після втрат акціо-
нери прийняли рішення докапіталізувати свої установи, віднови-
вши рівень EAR до позитивних значень у 12,8 % на початок
2017-го.

Найбільше падіння капіталу спостерігалося в групі держаних
банків: з 20,5 % до 6 %, відношення власного капіталу до активів
Приватбанку знизилось із 9,5 % до 5,8 %. При цьому вітчизняні
приватні банки загалом укріпили свою адекватність капіталу з
огляду на суттєве очищення проведене НБУ в межах цієї групи:
після мінімального значення EAR 8,6 % на початку 2015-го вони
досить швидко вийшли на рівень понад 13 %, адже групу поки-
нуло багато недокапіталізованих банків.
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Порівняльний аналіз динаміки адекватності капіталу засвід-
чив, що гіпотеза критиків присутності іноземних банків про ри-
зики раптового виводу капіталу за кордон під час останньої сис-
темної кризи не підтвердилась (як і під час кризи 2008–2009 рр.).
Банки з іноземним капіталом виконали програму докапіталізації
значно швидше і в більших обсягах, ніж вітчизняні фінансові
установи, тим самим зробивши позитивний внесок у загальну
стійкість банківської системи. Натомість, десятки приватних віт-
чизняних банків були визнані неплатоспроможними через падін-
ня EAR нижче критичного рівня; крупні державні банки і націо-
налізований найбільший системний банк зазнали суттєвого
хронічного падіння адекватності власного капіталу, технічних
дефолтів (Ощадбанк, Укрексімбанк) і чистого дефолту (Приват-
банк) за борговими цінними паперами.

Якість активів іноземних банків
Загальний кредитний портфель банківської системи України

істотно погіршився протягом кризового періоду: частка простро-
ченої заборгованості у кредитах наданих резидентам зросла з
10,9 до 28,2 %, а частка недіючих кредитів (NPLs) — з 14 до 31 %
[16], тоді як за оцінками Fitch фактична частка NPLs сягнула по-
над 50 % [17]. Про поширену практику завищення якості креди-
тів вітчизняними банками свідчать як історії дефолтів, так і ре-
зультати проведеного НБУ діагностичного обстеження якості
активів, згідно з якими лише 21 банк із 60 не потребував докапі-
талізації для покриття кредитного ризику [18]. Така ситуація з
фінансовою звітністю робить проблематичним пошук відповід-
ного індикатора якості банківських активів.

Якщо, порівняти якість активів за показником LLCR
(loanlosscoverageratio, відношення обсягу резервів під кредитні
ризики до загальних кредитів) за групами банків, третина креди-
тного портфелю європейських банків виявиться покритою резер-
вами (на початку кризи LLCR був удвічі нижчим — 15,5 %), у
російських банків офіційно визнана якість активів виявилась ще
гіршою: зросла з 10 % до 47 % за період кризи. При цьому, в гру-
пі вітчизняних приватних банків LLCR зріс із 8,8 % до 18,4 % за
даними їхньої фінансової звітності. Однак, робити висновок про
вищу токсичність активів іноземних банків у порівнянні з вітчиз-
няними, на нашу думку, передчасно, з огляду на високі ризики
бухгалтерських махінацій в останніх. Так, LLCR Приватбанку
протягом кризи перебував на низькому рівні 13–14 %, а після на-
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ціоналізації показав різкий стрибок до 74,6 % з огляду на виявле-
ні недіючі інсайдерські кредити, обсяг яких раніше занижували
попередні менеджери (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка LLRCR (коефіцієнту резервування кредитів), %
*Розраховано автором на основі [15]

Відтак, якщо порівнювати індикатори якості кредитів євро-
пейських банків із Приватбанком (74,6 %) та іншими державними
банками (41,8 %) і взяти до уваги менші мотиви до спотворення
звітності, то рівень їхнього LLCR у 34,3 % уже не виглядатиме
настільки катастрофічним.

Ефективність процентних витрат іноземних банків
CIR (Cost-to-IncomeRatio, відношення процентних витрат до

доходів) — важливий індикатор ефективності банку. Чим менше
його значення — тим більшу чисту відсоткову маржу, а відтак і
прибутки здатна генерувати бізнес-модель банку. Середні зна-
чення CIR у європейських і російських банків, не зважаючи на
системну кризу, залишились на істотно нижчому рівні, надаючи
суттєві переваги у порівнянні з вітчизняними приватними та
державними з точки зору самоокупності (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка CIR (відношення процентних витрат до доходів), %
*Розраховано автором на основі [15]

Навіть більше, середній CIR за період 2014–2016 рр. у євро-
пейських банків знизився з 43,8 % до 41,5 %, а в російських — з
57,2 % до 52,3 %. Хороші значення ефективності витрат дочірніх
структур іноземних фінансових холдингів зумовлені двома взає-
модоповнюваними причинами: по-перше, низькою вартістю зов-
нішнього фондування у вигляді кредитних ліній у рамках холди-
нгу, по-друге, нижчим рівнем відсоткових депозитних ставок, а
відтак вартості фондування з боку українських клієнтів, котрі під
час кризи розглядали іноземні банки більш надійною альтернати-
вою приватним вітчизняним банкам, які мали вищі ризики зазна-
ти неплатоспроможності.

Вітчизняні приватні банки, попри зниження середнього CIR з
74 % до 63 % через виведення банків з надмірно високими депо-
зитними ставками у стилі бізнес-моделі “ponzi-finance”, залиша-
ються менш фінансово ефективними у порівнянні з іноземними.
Державні банки стали заручниками ще складнішої ситуації (CIR
зріс із 55,5 % до 74,5 %), особливо після націоналізації Приват-
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банку (CIR=87,9 %), котра вимагає політичних рішень щодо по-
ступового зниження депозитних ставок задля зниження тиску на
державний бюджет, коштом якого покриваються втрати від не-
ефективності процентної депозитної та кредитної політики.

Вища ефективність іноземних банків підтверджується додат-
ковим аналізом інших відповідних індикаторів — ROE, ROA,
NIM, що підтверджують гіпотезу щодо позитивного впливу при-
сутності іноземного капіталу у банківській системі України особ-
ливо в періоди системної нестабільності, а також вагомого внеску
іноземних банків у створення передумов для зниження вартості
кредитів для бізнесу.

Ліквідність іноземних банків
З точки зору індикаторів ліквідності результати аналізу під-

груп європейських і російських банки виявились діаметрально
протилежними: перші протягом системної кризи у середньому
показували максимальні значення Cash-to-AssetsRatio (частки
грошових коштів і їх еквівалентів в активах) на рівні 15–20 %, а
другі демонстрували мінімальні значення 5–9 %. Показники лік-
відності усіх підгруп вітчизняних банків коливалися посередині.

Рис. 6. Динаміка частки високоліквідних активів у розрізі бенефіціарів, %
*Розраховано автором на основі [15]
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Скорегувавши слабкі результати російських банків на наяв-
ність постійно діючих кредитних ліній і підтверджену практи-
кою готовність акціонерів у будь-який момент надати додаткові
грошові кошти, можна стверджувати, що група іноземних бан-
ків в цілому, на відміну від вітчизняних мала кращий запас і до-
ступ до грошових коштів, що є критично необхідною складовою
фінансової стійкості під час системної кризи в умовах підвище-
ного ризику втрати ліквідності через механізм банківської пані-
ки. Статистика дефолтів, які торкнулися в основному вітчизня-
них фінансових інституцій, у тому числі через неспроможність
вчасно розраховуватись із вкладниками, підтверджує вагоме
значення наявності на ринку більш стабільних іноземних банків
із високими показниками ліквідності у процесі мінімізації сис-
темного ризику.

Фондування
Проведений аналіз свідчить, що за період кризи 2014–2016

рр., як і в попередній період глобальної фінансової нестабільно-
сті 2008–2009 рр., жодного європейського банку в Україні не
було продано, ліквідовано чи рекапіталізовано. Таким чином
транскордонний фактор поширення системного ризику (з точки
зору дефолтів дочірніх банків з катастрофічними наслідками
для системи) для України лишається всього лиш гіпотетичною
можливістю, не підтвердженою емпіричними даними. Ключові
причини високої фінансової стійкості та стратегічної переваги
іноземних банків у порівнянні з локальними полягають у вищій
якості фондування за параметрами доступу, безперебійності та
ціни. Материнські холдинги надали дочірнім структурам необ-
хідну фінансову підтримку, що сприяло відновленню фінансової
стійкості БСУ у найбільш гострі кризові періоди.

Відсутність дефолтів, сила брендів, високий рівень репутації,
корпоративного управління та прозорості європейських банків
сприяли вищій лояльності роздрібних клієнтів, що позитивно ві-
дображалось на динаміці обсягів депозитів фізичних осіб, не
зважаючи на низькі відсоткові ставки. У номінальному гривне-
вому вираженні депозитний портфель європейських банків зріс
на третину (правда, значною мірою шляхом девальваційної пере-
оцінки валютних вкладів), а їхня ринкова частка в загальному
роздрібному портфелі — з 15,4 % до 21,3 %.
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Рис. 7. Динаміка роздрібних
депозитів банків за типом бенефіціарів, млн. грн

Втім, ці темпи зростання присутності на ринку депозитного
ритейлу поступалися результатам Приватбанка та інших систем-
них державних банків, які експлуатували переваги статусу
TooBigToFail («надто великих, щоб збанкрутувати») та більш ін-
тенсивно «збирали вершки» під час банківської паніки завдяки
завищеним відсотковим ставкам. З іншого боку, така політика ві-
тчизняних гігантів була зв’язана з відсутністю інших альтернатив
для джерел фондування і без вирішення проблеми з токсичними
активами уже зараз погано відображається на ефективності.

Підгрупа російських банків, на відміну від європейських,
втрачала позиції на ринку роздрібних депозитів, знизивши частку
з 7,7 % до 5,3 % більшою мірою через падіння лояльності вклад-
ників і вищих темпів відтоку депозитів з огляду на воєнно-
політичну агресію в Криму і на Сході країни, проявлену їх оста-
точними бенефіціарами в особі вищого керівництва РФ. Банків-
ська паніка зробила банки з російським капіталом менш залеж-
ними від депозитного фондування в порівнянні зі своїми
конкурентами. Як наслідок, отримані від материнських структур
кошти більші за обсяг депозитів, а середній рівень відношення



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2017. Issue 1 (29)

146

кредитів до депозитів залишився на високому рівні — 214 %. Це
гарний сигнал для фінансової стійкості банківської системи, адже
чим менше банк має депозитних зобов’язань, тим менший ризик
втрати ліквідності через канали банківської паніки, тоді як виве-
дення недепозитних коштів з дочірніх російських державних ба-
нків блокується санкціями.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Як свідчать результати проведеного дослідження,
іноземні банки виявилися стійкішими до економічної кризи в по-
рівнянні з приватними вітчизняними, зуміли наростити ринкову
частку, хоча й істотно погіршили власне фінансове становище.

Головними причинами вищої стресостійкості іноземних бан-
ків стали: фінансова підтримка материнських структур; вища ло-
яльність вкладників; менш ризикова політика фондування з мен-
шою залежністю від ресурсів роздрібних вкладників; своєчасний
вихід більшості іноземних банків з високомаржинального бізнесу
споживчого кредитування; ефективна стратегія зниження витрат і
реорганізації мережі.

Щодо потенційних загроз присутності іноземних банків, полі-
тичні ризики на даний момент не здійснилися в зв’язку з високою
роздробленістю географічної структури групи іноземних банків і
помірною концентрацією системи. При цьому, на початок 2017 р.
відсутні явні сигнали цілеспрямованого посилення концентрації
іноземного капіталу (за винятком Альфа і Unicredit Group, ре-
зультат злиття яких кардинально не вплине на структуру систе-
ми). Продаж крупного державного російського банку Сбербанк
Росії новому інвестору також не має істотного впливу на систему
в цілому. Незважаючи на позитивний історичний досвід з точки
зору слабкості транскордонних каналів поширення системного
ризику, банківським регуляторам і стейкхолдерам важливо до-
кладати зусиль до моніторингу фінансового стану та потенціалу
впливу іноземних банків у майбутньому.

Через високу структурну неоднорідність групи іноземних ба-
нків рекомендується диференціювати підхід до їх регулювання:
замість узагальнень про плюси і мінуси іноземного капіталу
необхідно приймати індивідуальні рішення залежно від рівня
проблемності кожного окремого дочірнього банку, в повній від-
повідності з нормами законодавства; бажано враховувати макро-
пруденційний підхід і роль окремих банківських груп у генерації
системного ризику.
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Важливим елементом макропруденційного регулювання і міні-
мізації системного ризику може стати система моніторингу за ди-
намікою фінансових ризиків і впливовості іноземних банків у роз-
різі дочірніх, материських установ і країн походження капіталу. В
умовах активізації процесів злиття і поглинання банків особливого
значення набуває ретельний контроль НБУ за фінансовим станом і
діловою репутацією нових потенційних бенефіціарів банків під час
надання дозволу на участь у капіталі, а також консолідований на-
гляд за банківськими групами. Рішення регуляторної дилеми між
рівним ставленням до учасників ринку та специфікою іноземних
банків дозволить максимізувати корисність іноземного капіталу в
інтересах сталого розвитку банківської системи України.
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Foreign banks in Ukraine during
the systemic crisis of 2014-2016

Abstract
Research objective. This article investigates foreign banks activity during the
systemic crisis of 2014–2016, especially their contribution to the formation and
realization of systemic risk.
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Methodology. The author conducted the retrospective analysis of the foreign
bank financial indicators, compared them with a group of local banks, and
identified the structure differences within the sample in response to the crisis.
Findings. The research found foreign banks to be more solvent during eco-
nomic crisis in comparison with local private banks, despite substantial deterio-
ration in their financial conditions. Instead of cross-border contagion channel
strengthening, foreign banks presence, higher customer loyalty and capital
support from parent institutions reduced deposit outflows and smoothed the
potential impact of financial instability during the current crisis.
Value аdded. Grounded on the empirical data analysis, the research results
revealed the important patterns in cross-border channel of systemic risk spill-
over and minimization; and helped to evaluate benefits and risks of foreign
bank presence in Ukraine.
Key words: banking system, banking crisis, systemic risk, foreign banks, bank
panic.
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САНАЦІЯ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ ЯК ЧИННИК
НІВЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

СТРАХОВИКА
Анотація
Мета дослідження. У статті досліджено процес санації страхового
портфеля в контексті андерайтингового аспекту нівелювання фінан-
сових ризиків страхової організації.
Методологія. У рамках проведеного дослідження санація як фінансово-
економічна категорія розглядається у двох взаємопов’язаних проявах:
суто фінансовому та андерайтинговому, на якому акцентується увага
в сфері основної діяльності страховика.
Отримані результати. Теоретичним аспектам сутності, моделі та
механізму фінансової санації суб’єктів господарювання, процесу управ-
ління фінансами та фінансовими ризиками страхових організацій при-
свячено фундаментальні роботи провідних вітчизняних і зарубіжних
вчених. У свою чергу, у статті запропоновано авторський підхід до про-
цесу санації страхового портфеля, який виступає одним з необхідних
факторів фінансового оздоровлення окремої страхової компанії та роз-
витку економіки країни в цілому.
Цінність дослідження. Запропонований підхід до санації страхового
портфеля може слугувати теоретичним підґрунтям її провадження на
практиці. Результати дослідження можуть використовуватися науко-
вцями, практиками та іншими учасниками страхового ринку.
Ключові слова: фінансова санація, модель фінансової санації, механізм
фінансової санації, фінансовий ризик страхової організації, санація стра-
хового портфелю.
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