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оцінка стану діяльності банків з іноземним каПіталом на вітчизняному 
ринку банківських Послуг
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Огерчук М. О. Оцінка стану діяльності банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку банківських послуг
Діяльність іноземних банків, з огляду на свою специфіку та частку в системі, залишаються одним із вагомих факторів впливу на подальший розвиток банківської 
системи України. У статті досліджено стан та ефективність діяльності банків з українським капіталом і банків, що перебувають під контролем іноземних інвес-
торів, на вітчизняному ринку банківських послуг у посткризовий період. Розглянуто розподіл українських банків за країнами його походження, установлено харак-
тер розподілу активів банків з іноземним капіталом і приналежність їх до певних груп за розміром.  Проаналізовано, відповідно до приналежності капіталу, такі 
показники, як мультиплікатор капіталу, рентабельність активів (ROA) і власного капіталу (ROE) по банківській системі загалом та для кожної  групи банківських 
установ, згідно з класифікацією НБУ, зокрема. Запропоновано заходи для стабілізації банківської системи.

Ключові слова: банк з іноземним капіталом, іноземний капітал, банк з національним капіталом, мультиплікатор капіталу, рентабельність активів, рентабель-
ність власного капіталу.
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У забезпеченні фінансової стабільності держави та 
підвищенні рівня розвитку економіки країни про-
відну роль відіграє банківська система. На думку 

рейтингового агентства Moody’s, прогноз розвитку бан-
ківської системи України у 2012 – 2013 рр. залишається 
«негативним» через складне операційне середовище, 
високу частку проблемних кредитів і низький рівень 
прибутковості банків [1]. Тому забезпечення стабіль-
ності банківської системи – це першочергове завдання, 
яке необхідно вирішити на шляху інтеграції України до 
європейського економічного простору. 

Одним із важливих джерел підвищення рівня ка-
піталізації банків і фінансування економіки є іноземний 
капітал. На сучасному етапі банківська система та еко-
номіка України потребує притоку іноземних інвестицій, 
але існує необхідність визначення, в якій формі та на 
яких умовах потрібно залучати іноземний капітал у бан-
ківську сферу.

Про важливість питання присутності банків з іно-
земним капіталом свідчить той факт, що в Європейсько-
му Союзі активно обговорюються питання щодо запро-
вадження єдиних європейських ліцензій на банківську 
та страхову діяльність, а згодом і загальних ліцензій, які 
дадуть банкам змогу працювати в різних країнах, від-
кривати філії, надавати міжнародні банківські послуги 
за єдиним стандартом [2].

Оскільки іноземні банки відіграють системоутво-
рюючу роль з огляду на суттєву частку на банківському 
ринку, то їхня реакція на кризові явища та розвиток у 
посткризовий період окреслила основні шляхи само-
відновлення банківської системи України. Враховуючи 
те, що подолання негативних наслідків фінансової кри-
зи триває досі, важливо проаналізувати ефективність 
внес ку іноземних банків у даний процес для оптимізації 
подальшого регулювання іноземного капіталу в Україні.

Дослідженню впливу іноземного капіталу на функ-
ціонування банківської системи України присвячено низку 
наукових публікацій А. Дробязка, Н. Савченка, О. Бара-
новського, К. Павлюка, В. Гейця, В. Геєця, Т. Смовжен-
ко, Ф. Шпига О. Васюренка, А. Мороза, А. Вожжова,  

А. Гальчинського, О. Дзюблюка, А. Єпіфанова, В. Козюка, 
В. Новицького, Ю. Пахомова, Н. Шелудько, О. Петрика, 
О. Плотнікова, А. Поручника, Ю. Прозорова, М. Савлу-
ка, І. Сала, В. Стельмаха, А. Кузнєцової та інших авторів. 

Метою статті є дослідження ефективності діяль-
ності банків з іноземним капіталом на вітчизняному 
ринку в посткризовий період.

За даними Держстату у січні – вересні 2012 р.  
в економіку України іноземними інвесторами вкладено 
4,3 млрд дол. США прямих іноземних інвестицій, що 
становить 91,07 % до відповідного періоду 2011 р. Обсяг 
внесених з початку інвестування в економіку України 
прямих іноземних інвестицій станом на 1 жовтня 2012 
р. становить 52673,8 млн дол. США, що на 5,2 % більше 
обсягів інвестицій на початок 2012 р. У тому числі, у фі-
нансових установах зосереджено 29,8% загального обся-
гу прямих інвестицій в Україну (рис. 1) [3].

Отже, у процесі розвитку інтеграційних процесів 
економіки України в європейський економічний 
простір, у вітчизняній банківській системі ак-

тивно збільшується кількість іноземних банків в Україні, 
зростає частка іноземних інвесторів у капіталі українських 
банків. Так, станом на 01.12.2012 р. кількість фінансових 
установ, що перебували під контролем іноземного інвес-
тора, становила 54 (з них 22 банків зі 100 % іноземним ка-
піталом і 15 банків мають у свої структурі капіталу понад 
90 % іноземного) із 176 діючих банків, тобто частка банків 
з іноземним капіталом складає 30,1 % від загальної кілько-
сті фінансових установ в банківському секторі України. 

Значну роль у фінансуванні українських банків має 
капітал із джерелом походження з Кіпру та Австрії (рис. 2). 
Інтерес до українських фінансових ресурсів проявляють 
Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція та інші країни.

Банки з іноземним капіталом присутні у всіх чо-
тирьох групах банків і тому можемо стверджувати про 
залежність банківського сектора від іноземного капіталу, 
оскільки станом на 01.01.2013 р. 23 банків (І та ІІ групи) з 
іноземним капіталом контролюють понад 50 % загально-
го обсягу активів банківської системи України (рис. 3).

Рис. 1. Розподіл прямих інвестицій за основними видами економічної діяльності  
(у % до загального обсягу інвестування) [3]
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Рис. 2. Розподіл банківських активів україни, що контролюються нерезидентами на 01.04.2012 р. [4]
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Рис. 3. Розподіл активів між банківськими установами по групах на 01.01.2013 р. (тис. грн) [5; 6]

Аналізуючи власний капітал банківської системи 
України, необхідно відзначити, що його обсяг протягом 
2012 р. зріс на 24 % у порівнянні з 2011 р., і частка влас-

ного капіталу у банках з іноземним капіталом складає 
53 % загального обсягу власного капіталу банків України 
(табл. 1).

Таблиця 1

Показники діяльності вітчизняних банків та банків з іноземними капіталом в україні [6; 7; 8]

Показник

01.01.2011 р. 01.01.2012 р. 01.01.2013 р.

Банки  
з іноземним 

капіталом

Банки  
з націо-

нальним 
капіталом

Банки  
з іноземним 

капіталом

Банки  
з націо-

нальним 
капіталом

Банки  
з іноземним 

капіталом

Банки  
з націо-

нальним 
капіталом

Статутний капітал 70 865 073 74 992 136 86 684 390 85 180 275 85 393 636 90 845 194

Чистий прибуток –9 090 041 –3 936 543 –3 957 834 –3 749 714 3 377 218 1 521 587

Усього власного капіталу 69 163 929 68 561 184 79 531 538 75 955 388 89 638 173 80 558 088

Кредити та заборго-
ваність клієнтів, усього 493 476 049 257 060 330 514 517 142 299 346 607 429 259 169 265 121 876

Резерви під знецінення 
кредитів і заборгованості 
клієнтів

–99 182 883 –40 443 787 –99 204 284 –48 558 446 –83 931 866 –48 173 274

Усього активів 581 763 266 360 320 728 631 038 719 423 233 568 663 476 755 463 702 624

ROA, % –1,56% –1,09% –0,63% –0,89% 0,51% 0,33%

ROE, % –13,14% –5,74% –4,98% –4,94% 3,77% 1,89%

Мультиплі катор капіталу 8,41 5,26 7,93 5,57 7,40 5,76

http://www.business-inform.net
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З метою оцінки ефективності діяльності бан-
ків з українським капіталом і банків, що перебувають 
під контролем іноземних інвесторів, були розраховані 
мультиплікатор капіталу, рентабельність активів (ROA) і 
власного капіталу (ROE) по банківській системі загалом 
(див. табл. 1). Значення показників рентабельність акти-
вів і власного капіталу на початок 2012 р. мали від’ємне 
значення, що зумовлене отриманням банками збитку. 
Необхідно звернути увагу, що збитки банківського сек-
тора на початку посткризового періоду майже на 60 % 
обумовлені від’ємними показниками фінансової діяль-
ності банківських установ із іноземним капіталом. Але 
станом на 01.01.2013 р. банківські установи, незважаю-
чи на складності на локальному грошово-кредитному 
ринку і зниження загальної економічної активності, 
одержали прибуток в сумі 4 898 млн грн (70 % якого на-
лежить банкам з іноземним капіталом). 2012 р. став пер-
шим прибутковим роком для банківських установ після 
трьох років збитків, і відбулося зростання показників 
рентабельності банків. Щодо показника мультиплікато-
ра капіталу, то його значення ні для банків з іноземним 
капіталом, ні для банків з національним капіталом не є 
в межах оптимальних значень, проте значення мульти-
плікатора капіталу для банків з іноземним капіталом є 
вищим, ніж для банків з національним. 

Розглянемо зазначені показники діяльності бан-
ків з українським капіталом і банків, що перебувають 

під контролем іноземних інвесторів більш детальніше, 
зокрема для кожної групи банківських установ згідно з 
класифікацією НБУ.

Як видно з рис. 4 і рис. 5, найнижче значення по-
казника рентабельності активів мали банки ІІ групи з 
віт чизняним капіталом, хоча станом на 01.01.2011 р. 
лише І група банків з національним капіталом мала до-
датне значення даного показника – 0,31 %, у той час як всі 
групи банків з іноземним капіталом одержують від’ємні 
показники. Варто також зазначити, що протягом 2011 – 
2012 рр. прослідковуємо стрімке зростання ROA для І та 
ІІІ груп банків з іноземним капіталом і ІІ групи банків 
з національним. Станом на 01.01.2013 р. на найнижчому 
рівні за показником ROA з-поміж усіх груп банків зали-
шається ІІІ група банків з національним капіталом.

Рентабельність капіталу характеризує діяльність 
банку з погляду ефективності управління щодо розмі-
щення активів, тобто їх можливості приносити дохід. 
Дані рис. 6 і рис. 7 свідчать, що даний показник за 2011 – 
2013 рр., як для банків з національним, так і для банків з 
іноземним капіталом, перебуває на низькому рівні. Вар-
то звернути увагу, що різкі зміни в зменшенні можуть 
відображати високий рівень іммобілізації активів і, як 
наслідок, ризик втрат оперативного мобільного управ-
ління активами. 

Як і у ситуації з показником рентабельності акти-
вів, станом на 01.01.2011 р. найнижче значення рента-

Рис. 4. Динаміка рентабельності активів банків з іноземним капіталом з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Рис. 5. Динаміка рентабельності активів банків з національним капіталом з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
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бельності капіталу мали банки ІІ групи з вітчизняним 
капіталом. Станом на 01.01.2013 р. значення показника 
ROE значно покращується, що обумовлюється знижен-
ням відрахувань у резерви на покриття кредитних втрат і 
як насідок зростання чистого прибутку. Проте, значення 
даного показника на початок 2013 р. залишається досить 
низьким для ІІІ групи банків з національним капіталом.

Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капі-
талу, який характеризує ступінь покриття активів акціо-
нерним капіталом, то за оптимального співвідношенні 
12,0 – 15,0, то він протягом 2011 – 2013 рр., як у банках з 
національним, так і з іноземним капіталом не знаходить-
ся в оптимальним межах (рис. 8 і рис. 9). Крім того, зна-
чення даного показника протягом аналізованого періоду 
практично для всіх груп банків спадає, винятком є лише 
ІVгрупа банків з іноземним капіталом, у якій відбува-
ється збільшення даного показника на 1,55. Зниження 
даного мультиплікатора капіталу свідчить, насамперед, 
що темп зростання активів перевищує темп зростання 
капіталу і, по-друге,– про наявність тенденцій зниження 
використання «потужностей» із залучення їх з капіталу. 

Таким чином, 2012 р. виявився ще одним досить 
непростим роком для української банківської системи. 
Макроекономічна невизначеність, високі девальваційні 
очікування, посилення адміністративного впливу і не-
стача потенційно якісних позичальників – це комплекс 

тих чинників, які характеризували операційне серед-
овище банківського сектора в 2012 р. Крім того, неспри-
ятлива зовнішня кон’юнктура і неможливість залучення 
дешевого зовнішнього ресурсу через проблеми євро-
пейського банківського сектора в поєднанні з жорсткою 
монетарною політикою Національного банку змусили 
українську банківську систему в 2012 р. орієнтуватися 
виключно на внутрішній висококонкурентний ресурс-
ний ринок за рекордно високими ставками.

ВиСНОВКи
Останні роки банківський сектор України зіткнув-

ся з низкою проблем, однією з яких є неспроможність 
українських банківських установ конкурувати з іно-
земними, основною конкурентною перевагою яких над 
віт чизняними банками є високий рівень зовнішньої 
підтримки, а саме, можливість швидкого доступу до 
дешевих ресурсів материнських груп. Так, процеси гло-
балізації та транснаціоналізації банківського сектора 
України демонструють суперечливість розвитку даних 
чинників, що проявляються в чутливості національно-
го банківського сектора до зовнішніх кризових явищ і 
зростаючій можливості порушення фінансової безпеки 
держави, з одного боку. Так, при виникненні зовнішніх 
чи внутрішніх загроз і ризиків для фінансової системи 
України, зростанні факторів її дестабілізації, низький 
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Рис. 6. Динаміка рентабельності капіталу банків з іноземним капіталом з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Рис. 7. Динаміка рентабельності капіталу банків з національним капіталом з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
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рівень капіталізації вітчизняних банків не здатен захис-
тити її, що створює додаткові ризики порушення ста-
більності для національної економіки в цілому [9]. А з 
іншого боку, за умов нестабільного розвитку економіки 
України, спричиненого переважно відсутністю стабіль-
них джерел фінансування, присутність іноземного капі-
талу в банківській системі України дає можливість залу-
чати необхідні ресурси на внутрішні фінансові ринки.

Рис. 8. Динаміка мультиплікатора капіталу банків з іноземним капіталом з01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Рис. 9. Динаміка мультиплікатора капіталу банків з національним капіталом з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
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Фінансова криза на міжнародному ринку та еко-
номічна нестабільність в Україні визначили для банків-
ських установ нове операційне середовище. На сучасно-
му етапі посткризового відновлення негативні тенденції 
зміщуються з пасивного до активного боку банківських 
балансів. Іноземні банки продовжують боротися з про-
блемою погіршення якості наданих позик, що генерують 
додаткові витрати на формування резервів. Діяльність 
іноземних банків, з огляду на свою специфіку та частку 
в системі, лишається одним із вагомих факторів впливу 
на подальший розвиток банківської системи України.

Для стабілізації банківської системи регулюючи-
ми органами та банками повинні бути здійснені заходи, 
що мають спрямовуватися на послаблення дії зовнішніх 
загроз, наприклад: на подолання негативних тенденцій у 
реальному секторі економіки країни, що поліпшить пла-
тоспроможність основних клієнтів і партнерів банків, а 

також стан фінансового ринку в цілому; на гальмування 
інфляційних тенденцій та підтримку валютної стабіль-
ності та подолання низки внутрішніх проблем банків-
ського сектора, серед яких реформування банківського 
сектора шляхом ліквідації слабких банків, створення 
єдиної банківської інфраструктури, удосконалення ви-
мог до універсальних банків, розвиток спеціалізованих 
кредитних організацій.                    
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