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Із точки зору практичного застосування здійснення
розрахунків не потребує спеціальної підготовки й спеціалізованого програмного забезпечення. У частині
досліджень та обробки інформації метод є маловитратним, оскільки залучення фахівців-експертів відбувається на проектній основі, а обробка інформації
ведеться невеликою кількістю аналітиків із застосуванням засобів ЕОМ.
Таким чином, запропонований механізм доповнює
існуючі методи антикризового управління, що підвищують здатність промислового підприємства адекватно
реагувати на зовнішні та внутрішні дії (фактори) і функціонувати так, щоб розвиватися в напрямі досягнення
стратегічних цілей. Подана послідовність комплексної
оцінки ступеня впливу негативних факторів на сталий
розвиток промислового підприємства дозволяє при
мінімальних ресурсах і за певний проміжок часу досягти поставленої мети у формі конкретних результатів.
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WARNING MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article presents a management mechanism that foresees basing and realization of actions aimed at sustainable
development of industrial enterprise based on the probability of influence of a negative factor and extent of loss that may arise
from this influence.
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Проаналізовано розподіл українських банків за часткою іноземного капіталу й країнами
його походження, установлено характер розподілу активів банків з іноземним капіталом і
приналежність їх до певних груп за розміром. Надано оцінку результативності діяльності
банків України з іноземним капіталом, виявлено сильні й слабкі сторони їх функціонування
в українських умовах.
Ключові слова: банк, іноземний капітал, активи, група, результативність.
Постановка проблеми. Створення умов для розвитку конкурентного середовища в банківському секторі є одним із ключових елементів державної політики щодо банківської системи й усієї фінансової сфери,
направленої на забезпечення конституційних гарантій
єдності економічного простору й вільного переміщення послуг і фінансових коштів між окремими країнами

й регіонами [1, c. 164]. Світова фінансово-економічна криза найболючіше вдарила саме по банківському
сектору. Масштаби кризи настільки великі, що всесвітньо відомі економісти П. Кругман (Нобелівський
лауреат) і Н. Рубіні нічого раціонального, окрім націоналізації банків і ряду великих корпорацій, запропонувати не можуть [2, c. 35]. Найбільшу небезпеку для
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індустріально розвинених країн Євросоюзу становить
банківський сектор Балтії та Східної Європи. У IV кв.
2008 р. банки зафіксували збитки через втрати на ринках капіталу й списання боргів. Наприклад, збитки французького BNP Paribas за цей період досягли 1,4 млрд
євро, а Дойчебанку - 4,8 млрд євро. За оцінками ЄБРР,
західноєвропейським банкам доведеться списати як
безнадійні до 20 % боргів на сході ЄС. Рейтингові
агенції знижують рейтинги австрійській групі Raiffeisen
і шведському Swedbank. Саме тому Австрія та Швеція лобіюють створення фонду допомоги для східноєвропейських країн - своїх боржників [3, с. 19].
В Україні протягом 2007 - 2 міс. 2011 р. кількість
банків з іноземним капіталом зросла із 35 до 54, а частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків
- із 27,6 % до 40,5 % [4]. У період активного приходу
іноземних банків в Україну угоди зі злиття й поглинання в банківському секторі здійснювались здебільшого за ціною, у 5-6 разів вищою за вартість капіталу
вітчизняних банків. Така зацікавленість була викликана високими темпами зростання ВВП у до- та посткризовий період, перспективами розвитку роздрібного сегмента, недостатньою розвиненістю банківського сектора й низьким рівнем проникнення банківських
послуг, певним надлишком капіталу в банківському
секторі країн Центральної і Східної Європи, а також
не зовсім сприятливими умовами на фінансових ринках інших країн СНД, котрі, як правило, були захищені
від конкуренції високою ціною входу на ринок [5, c. 108].
Отже, на тлі кризових ситуацій оцінка конкурентної
позиції українських банків із іноземним капіталом становить науково-практичний інтерес.
Аналіз останніх публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми. Науковці з пересторогою ставляться до діяльності банків із іноземним капіталом, оскільки їх власники керуються своїми інтересами, а не пріоритетами розвитку банківської системи
та економіки України. В. С. Білошапка наголошує, що
надмірна лібералізація доступу на фінансовий ринок України може спричинити навіть домінування іноземних
банків на внутрішньому ринку [6, c. 33]. До наслідків
міжнародної конкуренції відносять: зниження рівня капіталізації українських банків, їх залежність від зовнішніх
економічних потрясінь, виведення національних фінансових ресурсів на зовнішні ринки, зниження ефективності банківського нагляду тощо. О. В. Нєізвєстна акцентує увагу на тому, що українські банки з іноземним
капіталом мають конкурентні переваги, пов'язані з
більш широким асортиментом банківських продуктів та
потужнішими капітальними можливостями [7, c. 107].
В. В. Прядко наголошує, що комерційні банки України
не можуть конкурувати з іноземними банками щодо кредитних операцій, оскільки ставка рефінансування надзвичайно висока [8, c. 75]. Таким чином, у науковій літературі переважають однобокі оцінки діяльності банків
із іноземним капіталом переважно з негативним змістом, які ґрунтуються на якісних оцінках процесів їх функціонування. Утім, для об'єктивного висновку про роль
іноземного капіталу в банківській системі Україні необхідно провести більш докладний аналіз.
Метою статті є кількісна оцінка конкурентної позиції українських банків з іноземним капіталом.
Виклад основного матеріалу. Банк з іноземним
капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить
хоча б одному іноземному інвестору, становить не
менше 10 відсотків [9]. Іноземні банки мають право
відкривати філії та представництва на території України. Вклади фізичних осіб банків та філій іноземних
банків гарантуються в порядку і розмірах, передбаче-

них законодавством України. Наглядова діяльність
Національного банку України охоплює всі банки, їх
підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків на
території України та за кордоном, установи іноземних
банків в Україні.
У банківську систему України станом на 01.01.
2011 р. вклали кошти інвестори з 19 країн світу (табл. 1).
У 10 українських банках функціонує російський капітал, переважно комерційних банків (Альфа-Банк, ВТБ,
"Сбербанк" Росії, "Русский Стандарт", Банк Москви,
Петрокоммерцбанк, Державна корпорація "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк)), а також ТОВ "Фінансова група "Вебінвест"", ЗАТ "Національна Резервна Корпорація".
Нідерландські інвестори вклали кошти в 6 українських
банків - це банки (ІНГ БАНК Н.В., Кредит Європа Банк
Н.Б.), компанії (ЕФГ Нью Юроп Холдинг Б.В., ТіБіАйЕф
Файненшл Сервісез Б.В., Хоум Кредіт Б.В., ЕрСiЕФ
Юроуп Bi.Bi.). Значну роль у фінансуванні українських
банків має капітал із джерелом походження з Кіпру (EйБІ-Ейч Юкрейн Лімітед, Бренкрофт Ентерпрайзез
Лімітед, Sharp arrow holding Limited, Yuli Trading
Co.Limited, Papounidis Konstantinos, Фінтест Холдинг
Лімітед, PT Platinum Public Limited, Марфін Поп'юлар
Бенк Паблік Ко. ЛТД). Австрійський капітал у банківській
системі представлений холдингами UniCredlt Bank
Austria AG, Райффайзен Інтернаціональ, Фольксбанк
Інтернаціональ АГ, EGB Ceps Holding GmbH. Французькі інвестори ("Кредит Агриколь", "Сосьєте Женераль А.Т.", "БНП Париба С.А.") вклали кошти у 4 українські банки. Німецькі банки ("Commerzbank
Auslandsbanken Holding AG", "Kreditanstalt fur
Wiederaufbau", "Прокредит Холдинг АГ", "Кредитна установа для відбудови", "Дойче Банк АГ"), грецькі банки ("Піреус Банк С.А.", "Альфа Банк А.К."), шведські
банки ("Swedbank AB (publ)", "Skandinaviska Enskilda
Banken AB"), польські банки (AT "Загальна Ощадна
Каса", Каса Опіки, Гетін Холдинг Спулка Акційна), британський Європейський Банк Реконструкції та Розвитку і Компанія з обмеженою відповідальністю "Паррокс
Корпорейшн Лімітед" також створили в Україні дочірні
банки. Поодинокими є інвестиції в банківську систему
України капіталу з Італії, Казахстану, Латвії, Сполучених
Штатів Америки, Туреччини, Угорщини. У табл. 1 не представлені нещодавно створений банк ПрАТ "ВДЦП", а
також ПАТ "Укрінбанк" і ПАТ "Банк Кіпру", у яких немає
значної участі іноземного капіталу.
Власність іноземних інвесторів є висококонцентрованою. У 21 банку (38,9 % від загальної кількості)
їм належить 100 % капіталу, у 20 банках (37 %) - більше
90 %. 42 інвестори володіють контрольним пакетом
акцій 77,8 % банків з іноземним капіталом.
Домінування якоїсь країни на вітчизняному фінансовому ринку не спостерігається. Таку диверсифікацію
власників можна вважати позитивною рисою української банківської системи, оскільки вона менш залежна
від економіко-політичних умов якоїсь однієї держави.
Разом із тим сьогодні на фінансовому ринку України функціонують різні фінансові інститути, деякі з них
здійснюють свою діяльність винятково в окремих сегментах вітчизняного фінансового ринку, а інші - у декількох секторах (банківському, страховому, інвестиційному тощо). На банківському ринку України працюють фінансові групи із Європи і США, які повністю
відповідають критеріям фінансових конгломератів,
зокрема "Societe Generale", "ING", "Credit Agricole",
"Intesa Sanpaolo", "SEB", "Citigroup", "BNP Paribas".
Результати діяльності банків України з іноземним
капіталом у 2010 р. наведено в табл. 2. Загальна сума
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Таблиця 1. - Розподіл українських банків за часткою іноземного капіталу й країнами його походження (складено за даними [10])
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Таблиця 2. - Результати діяльності банків України з іноземним капіталом у 2010 р. (складено за даними [11; 12])
тис. грн
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статутного капіталу банків зі 100 % іноземним капіталом на 01.01.2011 р. становила 14582,63 млн грн, власного капіталу - 15899 млн грн, пасивів - 105428,44 млн
грн, що складає відповідно 10,0 %, 11,54 % і 11,19 %
від загальних показників по банківській системі. Досліджувана група банків за 2010 р. отримала збитки в
сумі 458,64 млн грн, а загальна сума непокритих
збитків - 813,47 млн грн, їх частка у загальних збитках
банківської системи - відповідно 2,84 % і 3,52 %. Це
свідчить, що діяльність банків зі 100 % іноземним капіталом була результативніша порівняно з іншими, оскільки частка в збитках значно менша за частку в капіталі. Найбільшу суму збитків отримав "Сбербанк Росії"
- 1468, 85 млн грн, зі збитками завершили рік також АТ
"ПРОКРЕДИТ БАНК", ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", АТ
"Ерсте Банк", ПАТ "Дойче Банк ДБУ", АТ "БМ Банк".
Інші банки групи спрацювали прибутково. Найбільші
прибутки отримали АТ "ОТП Банк" 609,43 (млн грн), ПАТ
"Сітібанк" (302,13 млн грн), ПАТ "ІНГ Банк Україна"
(267,8 млн грн).
Загальна сума статутного капіталу інших банків із
іноземним капіталом на 01.01.2011 р. становила 8786,1
млн грн, власного капіталу - 5849,2 млн грн, пасивів 56435,88 млн грн, що складає відповідно 6,02 %,
4,25 % і 5,99 % від загальних показників по банківській
системі. Досліджувана група банків за 2010 р. отримала збитки в сумі 3764,2 млн грн, а загальна сума не-

покритих збитків - 1475,14 млн грн, їх частка в загальних
збитках банківської системи - відповідно 28,9 % і 5,15 %.
Це свідчить, що діяльність банків із іноземним капіталом була гірша порівняно з іншими. Негативною ознакою є перевищення суми статутного капіталу над вартістю власного капіталу, що свідчить про значний обсяг
непокритих збитків. Найбільшу суму збитків отримав
ПАТ "БАНК ФОРУМ" - 3282,35 млн грн, АТ "УкрСиббанк"
- 3145,19 млн грн, ПАТ Промінвестбанк - 844,98 млн
грн. Зі збитками завершили рік також ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", ПуАТ "СЕБ Банк", ПАТ
"ЕНЕРГОБАНК", ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", АТ "ПІРЕУС
БАНК МКБ", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК",
АТ "КБ "Експобанк", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК", АТ "МІСТО БАНК", ПАТ "ВіЕйБі Банк". Інші
банки групи спрацювали прибутково. Найбільший прибуток отримав АТ "Сведбанк" (86,16 млн грн). Загалом
на банки із іноземним капіталом припадає майже третина збитків банківської системи України за 2010 р.
Банки зі 100 % іноземного капіталу розподілені на
групи за розміром активів таким чином: по 2 банки (або
10 %) належать до груп I і III, на II групу припадає 7
банків, або 35 %, на IV - 9 банків, або 45 % (рис. 1).
Банки з участю іноземного капіталу більш рівномірно
представлені у I-III групах, на IV групу припадає 11
банків, або 34 %. Загалом по 9 банків належать до I і
III груп (по 16,9 %), 15 - до II (28,3 %), 20 - IV (37,7 %).
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Рис. 1. Розподіл за групами банків з участю іноземного капіталу в 2010 р.
Загалом українські банки з іноземним капіталом
мають експоненціальне розподілення активів (рис. 2),
що відповідає загальному по банківській системі.

Вартість активів до 5 млрд грн мають 33 банки, або
61,11 % їх загальної кількості, від 5 до 10 млрд - 10
банків (18,52 %). Найбільш потужними фінансовими

Змінна: вартість активів, розподілення: експоненціальне
Chi-Square test = 6,96340, df = 2 (adjusted) , p = 0,03076
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Рис. 2. Розподіл активів банків України з іноземним капіталом станом на 01.01.2011 р.
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структурами є АТ "Райффайзен Банк Аваль" із вартістю активів 55,1 млрд грн (4 місце в національному
рейтингу), АТ "УкрСиббанк" (46,1 млрд грн - 5 місце),
ПАТ "УКРСОЦБАНК" (41,6 млрд грн - 6 місце), ПАТ
Промінвестбанк (34,6 млрд грн - 7 місце), ПАТ "ВТБ
Банк" (33,1 млрд грн - 8 місце), ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
(26,6 млрд грн - 9 місце), АТ "ОТП Банк" (24,7 млрд
грн - 10 місце).
З приходом іноземних банків на український ринок
відбувається часткове витіснення іноземними банками провідних вітчизняних банків через широку пропозицію банківських послуг, впроваджувану ними політику більш низьких цін, вищий рівень якості, сервіс та
агресивний маркетинг.
Висновки
1. Іноземний капітал у банківській системі України
має походження із 19 країн світу, переважно із Російської Федерації, Нідерландів, Кіпру, Франції. Оскільки
засновниками українських банків дуже часто виступають потужні іноземні банки, то сильними сторонами
процесу є перенесення на вітчизняну практику їх передового досвіду, що приводить до поліпшення якості
обслуговування клієнтів, упровадження нових банківських продуктів, великі можливості фінансової підтримки дочірніх банків.
2. Власність іноземних інвесторів є висококонцентрованою, що свідчить про їх бажання не лише отримувати частину прибутків від ведення банківського
бізнесу, але й здійснювати повний контроль за діяльністю створюваних банків. Банки з іноземним капіталом репрезентують особливості інституціональної побудови банківської системи України (мають експоненціальний розподіл активів, представляють усі 4 групи
банків за розміром) і фінансові результати діяльності
(збитковість за підсумками 2010 р.). Але діяльність
банків зі 100 % іноземним капіталом виявилася більш
успішною порівняно з іншими, що свідчить про їх потужніші конкурентні позиції.
3. Серед основних загроз присутності іноземного
капіталу в банківській системі України називають можливість втрати національного банківського ринку, але
її небезпека послаблюється широкою диверсифікованістю країн-інвесторів і фінансових груп.

Перспективами подальших досліджень є конкурентна оцінка продуктового сегмента банків з іноземним
капіталом.
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О. Cyhanov, I. Veselyy

THE COMPETITION POSITION OF THE UKRAINIAN BANKS WITH
A FOREIGN CAPITAL
The distributing of the Ukrainian banks is analysed on specific gravity of foreign capital and countries of his origin, character
of distributing of assets of banks with a foreign capital and belonging is set them to the certain groups in size. The estimation of
effectiveness of activity of banks of Ukraine with a foreign capital is given, strong and weak parties of their functioning in the
Ukrainian terms are exposed.
Key words: bank, foreign capital, assets, group, effectiveness, strong, weak parties.
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