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Вступ. В українській науковій літературі сфор-
мувалося неоднозначне ставлення до банків з іно-
земним капіталом, що функціонують в Україні.
Однак безсумнівним є факт, що частка великих
іноземних банків постійно зростає і вони відігра-
ють системоутворюючу роль у банківській сис-
темі України (БСУ). Так, станом на 1.10.2010 р.
серед 10 найбільших банків за обсягом активів, 7
належить іноземним власникам. Протягом 2005-
2010 рр. частка іноземного капіталу зросла з 9,6

до 35,8% за даними НБУ [1]. За нашими розра-
хунками, станом на 1.10.2010 р. нерезиденти кон-
тролюють 49,7% активів банківської системи, що
у 5 разів більше, ніж у 2005 р.

Перш ніж досліджувати питання впливу інозем-
них банків на розвиток банківської системи, вва-
жаємо за доцільне охарактеризувати специфіку,
генезис та ключові характеристики іноземних
банків, присутніх в Україні. Адже для об’єктив-
ного вивчення впливу іноземного капіталу на бан-
ківську систему України бракує повного історич-
ного аналізу, що враховував би індивідуальні
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характеристики іноземних банків, склад яких істот-
но змінився з часом. Крім цього, більшість науко-
вих досліджень іноземного банківського капіталу
стосувались періоду макроекономічного зростан-
ня (В. Геєць [2], О. Дзюблюк [3], А. Мороз [4],
Т. Смовженко [5], О. Чуб [6]). Специфіка інозем-
ного банківництва в Україні під час фінансової кри-
зи 2008-2010 рр. вивчена значно слабкіше.

Постановка задачі. Мета нашого досліджен-
ня полягає у ретроспективному огляді процесів
експансії зовнішнього банківського капіталу та
виявлення еволюції характерних особливостей іно-
земних банків в Україні протягом 1991-2010 рр.
Історичний метод дозволяє виявити масу фактич-
ного матеріалу щодо проблем і ризиків іноземного
банківництва в українських умовах. Засвоєння
численних уроків минулого, розуміння мотивів,
генезису та репутації транснаціональних банків в
Україні дозволить державним регуляторам точні-
ше прогнозувати спрямованість майбутніх процесів
в БСУ. Наш метод базувався на ретроспективно-
му аналізі фінансової звітності усіх наявних в
Україні іноземних банків в рамках запропонова-
ної періодизації процесу транскордонної експансії
банківського капіталу.

Результати дослідження. Для повноцінного
розуміння процесу експансії іноземних банків
нами виділено 5 етапів входження іноземних інве-
сторів до банківського сектору України, які в ос-
новному співпадають з перодизацією О. Чуб [6, c.
77], за винятком введеного нами п’ятого етапу,
що розпочався наприкінці 2008 р. з початком гло-
бальної кризи.

Перший етап (1991-1994 рр.) – початковий пері-
од формування банківської системи України. Не-
достатня розвиненість механізмів банківського ре-
гулювання після здобуття незалежності Україною
призвела до приходу на ринок банківських послуг
іноземного спекулятивного капіталу (Росія, Лат-
вія, офшорні зони) [7, c. 132]. Оскільки ці банки
завдавали шкоди економіці через валютні спеку-
ляції та нелегальний вивід національного капіталу,
НБУ у 1994 р. забороняє діяльність філій і вводить
жорсткі обмеження на частку статутного капіталу
нерезидентів в БСУ (не більше 15%) [8, ст. 14].

Протягом другого етапу (1995-1998 рр.) більшість
іноземних банків створювалась «з нуля» з метою
підтримки зовнішньо-торговельних операцій ком-
паній-нерезидентів на українському ринку, а також
забезпечення виходу місцевих емітентів на міжна-
родні ринки капіталу. Фінансова криза 1998 р. спри-
чинила відплив іноземного банківського капіталу [9].
Зокрема, Міжнародний інвестиційний банк Креді
Свісс Фьорст Бостон, замішаний у скандалі 1998 р.
з завищенням резервів НБУ перед МВФ, починає

згортати свою діяльність в Україні. З іноземних
банків першої хвилі експансії на сьогоднішній час
залишились дочірні структури ІНГ, Сіті, Креді Ліо-
не, Унікредит що спеціалізуються на корпоратив-
ному та інвестиційному банкінгу.

Третій етап (1999-2004 рр.) – період модернізації
БСУ, макроекономічної стабілізації та поступової
лібералізації регулятивної бази. Зниження капіталі-
зації БСУ і брак довгострокових кредитних ресурсів
змушує НБУ зняти обмеження на частку нерези-
дентів у статутному капіталі банків. Продовжується
очищення банківської системи від спекулятивних
інвесторів. Кількість банків з іноземним капіталом
скорочується з 30 до 19, серед них банків зі сто-
процентним іноземним капіталом – з 9 до 7 [1]. На
український ринок увійшли Альфа-Банк (Росія) та
Прокредитбанк (ФРН) шляхом придбання невели-
ких вітчизняних банків та активного розвитку нової
територіальної мережі. Однак прихід нових інозем-
них інвесторів стримується низькою платоспро-
можністю населення, політико-правовою нестабіль-
ністю та несприятливим інвестиційним кліматом в
Україні.

Значне скорочення статистичної кількості бан-
ків з іноземним капіталом частково пояснюєть-
ся регулятивним фактором: починаючи з 2002
р. до банків з іноземним капіталом включають-
ся лише діючі банки, в яких частка капіталу, що
належить хоча б одному нерезиденту, переви-
щує 10% [Закон України “Про банки і банківську
діяльність”, ст. 2].

Четвертий етап (2005-2008 рр.) – період активної
експансії іноземного капіталу в період економічного
зростання. На український ринок банківських послуг
масово приходять транснаціональні банківські групи
шляхом поглинань системних вітчизняних банків.
Іноземні банки здійснюють кредитну експансію в
умовах подальшої лібералізації регулювання. Швид-
ко розвивається іпотечний ринок та ринок спожив-
чого кредитування на основі дешевих валютних ре-
сурсів закордонних материнських структур. Частка
банківських активів у ВВП зростає більш, ніж удвічі:
з 30,5% до 63,2% [1].

П’ятий етап (2008-2010 рр.) – період фінансо-
вої кризи та посткризового відновлення. Іноземні
банки коригують стратегії діяльності через деваль-
вацію гривні, спад кредитування, ріст проблем-
ної заборгованості та відтік внутрішніх і зовнішніх
ресурсів. Збільшується частка у загальному ста-
тутному капіталі інвесторів з Російської Федерації
та ФРН. Антикризова політика іноземних банків
полягала в закріпленні позицій на ринку банків-
ських послуг України завдяки доступу до фінан-
сових ресурсів материнських груп.

Для детальнішого дослідження ми використа-
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Рис. 1. Динаміка експансії іноземних банків в Україні у 2002-2010 рр.
(Розроблено автором на основі [1])

ли дані за 9-річний горизонт, що охоплює части-
ну III-го етапу експансії (2002-2004 рр.), а також
IV-й (2005-початок 2008 р.) та V-й (кінець 2008-
2010 р.) етапи. Аналізований період відповідає
повному макроекономічному циклу, який прой-
шла БСУ від підйому до кризи та посткризового
відновлення (рис. 1).

Протягом даного періоду в українській банків-
ській системі розпочали діяльність понад 30 іно-
земних фінансових холдингів, більшість яких увій-
шло на ринок шляхом поглинання існуючих
банків, що належали резидентам. До 2005 р. іно-
земні інвестори надавали перевагу створенню
дочірніх банків з нуля (рис. 2). Іноземні банки,
створені з «нуля», зазвичай фокусуються на об-
слуговуванні корпоративних клієнтів, вирізняють-
ся чіткою спеціалізацією, мають меншу мережу.
Ці банки сконцентровані на обслуговуванні спе-
цифічних кредитно-фінансових потреб. Наприк-
лад, ІНГ Банк Україна – єдина установа, що надає
українським емітентам послуги банка-кастодіана
при випуску депозитарних розписок. Сіті банк (Ук-
раїна) спеціалізується на обслуговуванні цільових
фондів, дипломатичних місій, комерційних банків
та корпоративних транснаціональних клієнтів з
представництвами в Україні [10, с. 8].

Після 2005 р. стратегія входження змінилася:
міжнародні банки проникали у БСУ найшвидшим
способом – через купівлю існуючих вітчизняних
банків з розгалуженими мережами територіаль-
них відділень та філій. Орієнтація на роздрібний
банківський ринок була пов’язана зі стабілізацією
макроекономічних показників України, покращен-
ням інвестиційного клімату, зростанням реальних
доходів населення та низьким охопленням бан-
ківським обслуговуванням. Особливого розма-

ху зазначені процеси набули в 2005 р., коли сума
лише публічних угод щодо злиття та поглинань
(M&A-угод) у банківському секторі Україні скла-
ла $1,6 млрд., в основному за рахунок купівлі
іноземними інвесторами таких системних банків,
як «Аваль» та «Укрсиббанк».

Інвестиційна привабливість банківського бізне-
су в країні у 2005 р. суттєво зросла, враховуючи,
що сумарний обсяг M&A-угод в Україні за рік
становив $7,7 млрд. [11] Продовження цієї тен-
денції спостерігалось у 2006 р.: були укладені уго-
ди щодо продажу АКБ «Мрія» російському ВТБ,
банку «Престиж» – групі Ерсте (Австрія), Райф-
файзен банку (Україна) – групі ОТП тощо. У 2007
р. нерезиденти поповнили статутний капітал чер-
гових 18 банків з різних груп за обсягом активів.
У 2008 р. приплив іноземного банківського капі-
талу уповільнився через початок світової фінан-
сової кризи: було придбано 6 місцевих банків,
серед яких Правексбанк та Форум.

Поглинуті системні банки в Україні обрали стра-
тегію універсального банківництва, оскільки ак-
тивно розвивали роздрібний бізнес та мали ши-
року територіальну представленість. Більшість
фінансових інститутів даного типу були придбані
протягом 2005-2008 рр. міжнародними холдин-
гами у вітчизняних власників зі значенням коефі-
цієнту P/BV порядку 3-6 (Price / Book Value –
співвідношенням суми M&A-угоди до балансо-
вої вартості капіталу компанії, що є об’єктом по-
глинання).

Дані нашого моніторингу засвідчили той факт,
що транснаціональні банки переплачували з огля-
ду на премію за суттєву частку ринку. Поглинан-
ня місцевих банків з розгалуженою мережею
відділень та сформованою клієнтською базою
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Рис. 2. Частка власного капіталу іноземних банків за методом експансії в Україні у 2002-2010 рр.
(Розроблено автором на основі [1])

Рис. 3. Динаміка показника P/BV публічних M&A-угод в банківському секторі України
2004-2010 рр. (Розроблено автором на основі [1])

вимагалось для швидкого проникнення на банків-
ський ринок, місткість якого протягом 2005-2008
рр. щороку подвоювалась.

Попит на українські банки з боку іноземних
інвесторів протягом 2005-2008 рр. підтверджують
високі значення показника P/BV. Згідно з наши-
ми розрахунками, середнє значення P/BV для пуб-
лічних угод у банківському секторі України в 2004
р. складало 1,4, у 2005 р. – вже 3,14, досягнув-
ши максимуму у 2006 р. – 5,2. Протягом 2007-
2008 рр. коефіцієнт P/BV знижується до 3,0 внас-
лідок поширення практики поглинань банків без
розгалуженої територіальної мережі (рис. 3).

Коли більшість системних банків були придбані,
а коефіцієнт Р/BV для системних банків зріс до 6,
іноземні інвестори почали активніше застосову-
вати стратегію купівлі так званих «банків-ліцен-

зій», які згодом нарощували ділову активність за
допомогою капіталу і внутрішньо-групових кре-
дитів з боку материнських структур (наприклад,
Універсал банк, Піреус банк МКБ, ВТБ Банк).

«Банки-ліцензії» на момент продажу займали
нижчі позиції за розміром активів і купувалися в
українських власників з коефіціентом 1,5-2,5 P/BV.
Мотивами придбання таких невеликих банків був
швидкий вихід на специфічний український банків-
ський ринок, уникнення витрат на державну реє-
страцію банку, отримання ліцензії та відповідних
дозволів НБУ, а також подальше природне розши-
рення шляхом нарощування територіальної мережі
відділень в рамках обраних бізнес-стратегій.

Приплив іноземного капіталу і перекредитуван-
ня економіки стимулювались ростом доходів на-
селення внаслідок відновлення експортних галу-
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зей та активної соціальної політики уряду. Так,
співвідношення між доходами населення та номі-
нальним ВВП протягом 2003-2007 рр. зросло на
6,72% [1]. При цьому високі темпи знецінення до-
лара США в Україні у 2005-2007 рр. викликали
диспропорції на внутрішньому грошовому ринку
та ще більше посилили привабливість БСУ для
розміщення капіталів нерезидентами. Притік іно-
земних банківських ресурсів сприяв зростанню
резервів НБУ навіть при від’ємному сальдо торго-
вого балансу.

Зростання обсягів запозичень великих інозем-
них банків на зовнішніх ринках та експортної ви-
ручки підприємств дозволили НБУ суттєво збіль-
шити золотовалютні резерви. У 2005 р. НБУ
здійснив ревальвацію офіційного курсу гривні до
долара США з 5,35 до 5,05 грн за долар, зафіксу-
вавши курс гривні на даному рівні [1]. Це дести-
мулювало населення тримати заощадженння в іно-
земній валюті та сприяло отриманню кредитів, но-
мінованих у доларах США. У той же час мало місце
перевищення темпів росту грошової маси М0 над
щорічним темпом росту ВВП [1]. Наявність таких
тенденцій свідчила про фундаментальні передумо-
ви для формування відкладеної інфляції гривні та
акумуляції ризиків у банківській системі.

Виникнення несприятливої ситуації на міжна-
родному фінансовому ринку разом з погіршен-
ням кон’юнктури на сировинних ринках могло
викликати відхід іноземних банків, які активно кре-
дитували національну економіку. Тим паче, що під
час банківської кризи, яка розпочалась в четвер-
тому кварталі 2008 р., мотиви присутності іно-
земних банків на українському ринку, пов’язані з
нарощенням кредитної активності, дійсно були
втрачені. За підсумками 2009 р. дві третіх інозем-
них банків були збитковими внаслідок девальвації
гривні на 60%, зростання проблемної заборгова-
ності за валютними кредитами та відтоку депо-
зитів [1]. Однак фінансові проблеми не призвели
до ліквідації чи продажу великих банків з інозем-
ним капіталом.

Більше того, іноземні банки в перші місяці кри-
зи були зацікавлені в утриманні і навіть нарощенні
своїх позицій в банківському секторі України, про
що свідчить їхня вчасна рекапіталізація. Більшість
вітчизняних недержавних банків виявились менш
фінансово стійкими до кризових явищ в порівнян-
ні з іноземними, оскільки були позбавлені зовніш-
ньої підтримки.

Фінансова підтримка з боку зарубіжних мате-
ринських структур може пояснити той факт, що
серед банків з введеною тимчасовою адміністра-
цією НБУ не було жодного, який би контролю-
вався іноземними власниками. Така поведінка іно-

земних інвесторів може свідчити про низку дов-
гострокових мотивів щодо подальшої присутності
в українському банківському секторі. Фінансову
кризу 2008-2010 рр. деякі зарубіжні фінансові
інститути використали для нарощення ринкової ча-
стки в українській банківській системі. Цьому
сприяло суттєве зниження вартості вітчизняних
банківських установ, власники яких готові про-
дати свої активи за суму, нижчу від вартості влас-
ного капіталу.

Підтримували капіталізацію іноземних банків в
Україні не лише материнські структури та націо-
нальні уряди країн-донорів, а й фінансові органі-
зації. Протягом 2008-2009 рр. ЄБРР виділив
близько 800 млн. дол. для рефінансування ряду
українських банків в формі викупу акцій і субор-
динованих кредитів, Світовий банк – 400 млн. дол.,
МФК – 125 млн. дол. [12]. Якщо не брати до уваги
державні банки, усі підтримані ЄБРР фінансові
інститути належали іноземним власникам.

Незважаючи на проблемну ситуацію в БСУ, про-
довжувався прихід нових іноземних інвесторів.
У січні 2009 р. Внешекономбанк, що належить
уряду Російської Федерації, викупив 75% акцій
системного Промінвестбанку. Влітку 2009 р.
ЄБРР та німецький державний банк розвитку
KfW придбали в цілому 30% акцій Мегабанку. У
вересні відкрив дочірній банк в Україні Дойче
Банк (ФРН). Також збільшилась частка нерези-
дентів в таких системних банках, як Укрсиббанк,
Форум, VAB Банк [12].

Відтак, незважаючи на кризу, банківська екс-
пансія триває і транснаціональний капітал з кількох
геополітичних полюсів планети стимулює конку-
рентну боротьбу за поділ українського банківсько-
го ринку.

На нашу думку, збереження інтересу материн-
ських холдингів до банківської системи України
головним чином пояснюється низькою часткою
українських активів в загальному портфелі транс-
національних груп. В іншому випадку фінансові
негативні показники дочірніх банків в Україні
серйозно похитнули б стабільність пов’язаних
європейських фінансових інститутів.

На відміну від низки вітчизняних банків, які
були вимушені оголошувати технічні дефолти пе-
ред іноземними кредиторами і вести переговори
про реструктуризацію боргу, або ж погоджува-
тись на введення тимчасової адміністрації, націо-
налізацію чи ліквідацію, іноземні банки покрива-
ли фінансовий дефіцит не лише за рахунок суттє-
вих вливань з боку акціонерів та міжнародних
фінансових організацій, але й впроваджуючи низ-
ку антикризових заходів, систематизованих ав-
тором на рис. 4.
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Рис. 4. Антикризові заходи іноземних банків в Україні протягом 2008 - 2010 рр.
(Складено автором самостійно)
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Завдяки комплексним антикризовим заходам
ризик відпливу іноземного банківського капіталу
в 2009 р. не був реалізований. Іноземний банків-
ський капітал продовжував наповнювати банкі-
вську систему, проте на нових умовах, що пе-
редбачали жорстку управлінську реструктуриза-
цію, а також скорочення витрат на персонал та
маркетингові потреби.

Висновки. Під час дослідження було виявле-
но, що найвагомішу роль серед банків з інозем-
ним капіталом відіграють поглинуті універсальні
банки, які увійшли до складу транснаціональних
фінансових інститутів. У період економічного зро-
стання іноземні банки стали суттєвим джерелом
поповнення економіки дешевими кредитними ре-
сурсами, провідниками новітніх банківських про-
дуктів і каталізаторами розвитку роздрібного сег-
менту, особливо іпотечного ринку. Під час фінан-
сової кризи іноземні банки розширили свою при-
сутність та відіграли стабілізуючу роль з огляду
на доступ до внутрішньо-групового фінансуван-
ня та ефективну антикризову політику.

Діяльність іноземних банків, з огляду на висо-
кий рівень зовнішньої підтримки та високу част-
ку в системі, залишається одним з вагомих фак-
торів впливу на подальший розвиток банківської
системи України. Наукова проблема полягає у
тому, щоб визначити ступінь і характер даного
впливу. Рішення даного питання вбачаємо у де-
тальному порівняльному аналізі ключових показ-

ників іноземних та вітчизняних банків та розробці
комплексної моделі вимірювання ефекту присут-
ності кожного інвестора-нерезидента у банківській
системі України.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Статистична інформація офіційного сайту На-

ціонального банку України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: www.bank.gov.ua.

2. Геєць, В. Іноземний капітал у банківській сис-
темі України / В. Геєць // Дзеркало тижня. – 2006. –
№ 26 (605). – С. 7.

3. Дзюблюк, О. Глобалізаційні процеси та участь
іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банків-
ської системи / О. Дзюблюк. // Банківська справа. –
2008. – № 2. – С. 37-45.

4. Мороз, А. М. Іноземні банки та іноземна валю-
та: окремі аспекти їх функціонування в Україні / А. М.
Мороз. // Фінанси, облік і аудит. – 2009. – Вип. 13. –
313 c.

5. Новий етап розвитку банківської системи Ук-
раїни: зростання участі іноземних інвесторів : (ред.
Т. С. Смовженко). – К. : УБС НБУ, 2008. – 231 с.

6. Чуб, О. О. Банки в глобальній економіці : моно-
графія / О. О. Чуб. – КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2009. – 340 c.

7. Прімєрова, О. К. Розвиток банківської системи
України в умовах фінансової глобалізації : дис. …
канд. екон. наук : 08.00.08 / КНУ ім. Т. Шевченка. –
К., 2009. – 215.

8. Положення про порядок видачі ліцензій на
створення комерційних банків за участю іноземних
юридичних та фізичних осіб, затверджене Постано-
вою Правління НБУ № 24 від 7.02.1994 р. : втратило
чинність 13.04.1998 р.

9. Левківський, В.М. Міжнародний рух капіталу в

www.bank.gov.ua.2


Гроші, фінанси і кредит

152 Економіка  і  регіон  №  3 (26)  -  2010 -  ПолтНТУ

УДК 336.71
Корнилюк Роман Васильович, аспірант кафедри банківської справи. Київський національний економіч-

ний університет ім. В. Гетьмана. Ретроспективний аналіз діяльності іноземних банків в Україні. Розгляда-
ються особливості діяльності іноземних банків в Україні протягом 1991-2010 рр. Проведено ретроспектив-
ний аналіз на основі даних фінансової звітності групи іноземних банків та періодизації процесу транскор-
донної експансії банківського капіталу. Порівнюється діяльність транснаціональних банків в умовах еконо-
мічного зростання та фінансової кризи. Окрема увага приділяється новим тенденціям на ринку банківських
злиттів та поглинань, а також ролі іноземних інвесторів у стабілізації та підвищенні капіталізації банківської
системи України.

Ключові слова: іноземні банки, банківська система, фінансова криза.

УДК 336.71

Корнилюк Роман Васильевич, аспирант кафед-
ры банковского дела. Киевский национальный эко-
номический университет им. В. Гетьмана. Ретро-
спективный анализ деятельности иностранных бан-
ков в Украине. Рассматриваются особенности фун-
кционирования иностранных банков в Украине в
1991-2010 гг. Проведен ретроспективный анализ на
основании данных финансовой отчетности группы
иностранных банков и периодизации процесса транс-
граничной экспансии банковского капитала. Срав-
нивается деятельность иностранных банков в усло-
виях экономического роста и финансового кризиса.
Особенное внимание отводится новым тенденциям
на рынке банковских слияний и поглощений, а также
роли иностранных инвесторов в стабилизации и по-
вышении капитализации банковской системы Укра-
ины.

Ключевые слова: иностранные банки, банковская
система, финансовый кризис.

UDC 336.71
Kornyliuk Roman Vasyliovych, advanced student

of Banking department, Vadym Hetman Kyiv national
economic university. A retrospective analysis of activity
of foreign banks is in Ukraine. This article investigates
foreign banks activity in Ukraine during 1991-2010. The
retrospective analyze were conducted under foreign
banks financial statements and periodization of cross-
border bank capital entry. Foreign banks activity in
growth and crisis conditions were compared. Particular
attention is devoted to the new trends of banking M&A
market and foreign investors participation in providing
stabilization and higher capitalization of Ukraine’s
banking system.

Keywords: foreign banks, banking system, financial
crisis.

глобальному економічному просторі (системно-
функціональний аналіз) : дис. … д-ра екон. наук :
08.05.01 / КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 489 арк.

10. Сіті банк (Україна). Річний звіт 2009 р. [Елек-
тронний ресурс] / Sitigroup. – 2010. – P. 182. – Режим
доступу: www.citigroup.com/citi/global/ukr.htm

11. Івасів, І. Б., Корнилюк, Р. В. Консолідаційні про-

цеси в банківській системі України / І. Б. Івасів,
Р. В.  Корнилюк  // Економіка та підприємництво : зб.
наук. праць молодих учених та аспірантів. – К. : КНЕУ,
1997. – 2006. – 280 с.

12. Економічна правда [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: www.epravda.com.ua.

Стаття отримана редакцією 19.07.2010 р.

www.citigroup.com/citi/global/ukr.htm11
www.epravda.com.ua

