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ПОЗИЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКУ БАНКІВСКИХ ПОСЛУГ 

УКРАЇНИ 
 

У статті досліджено та проаналізовано частку у статутному капіталі банків країн-інвесторів в національній 

банківській системі з урахуванням іноземної участі. Здійснена кластеризація інвесторів на підставі розміру частки від 

загального обсягу іноземного статутного капіталу в банківській системі України. Дослідження дозволить визначити 

вплив головних країн-інвесторів на розвиток вітчизняного фінансового ринку та національної економіки в цілому.  
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Постановка проблеми. Через тісний зв'язок 

розвитку української банківської системи з 

інтеграційними процесами світової економіки 

особливої актуальності набуває вплив 

іноземного капіталу на національну економіку.  

Щоб передбачити на мінімізувати появу нових 

ризиків та загроз для української банківської 

системи в період глобальних економічних 

потрясінь, треба визначити головних іноземних 

інвесторів національного фінансового ринку. З 

огляду на це виникає потреба в здійсненні 

кластеризації, яка наочно продемонструє зміни 

сукупної частки країн-інвесторів за 

проаналізований період та надасть поглиблену 

оцінку їх позицій на українському ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню діяльності банків з іноземним 

капіталом на українському ринку фінансових 

послуг присвячені праці таких вітчизняних 

науковців, як У.Владичин, О.Вовчак [1], 

В.Геєць, О.Дзюблюк, І.Івасів, О.Козьменко, 

В.Кочетков [2], О. Лапко [7], О. Чуб  та інші. 

Мета статті – дослідження позицій країн-

інвесторів на українському банківському ринку. 

Основні результати дослідження. Банки з 

іноземним капіталом на вітчизняному 

фінансовому ринку займають міцні позиції та 

складають гідну конкуренцію українським 

фінансово-кредитним установам. 

За останні роки дочірні банки іноземних 

материнських компаній суттєво посилили свою 

конкурентоспроможність через додаткову 

капіталізацію, скориставшись зниженням 

фінансової стійкості, кредитоспроможності та 

платоспроможності вітчизняних банків під час 

фінансової кризи. Отже, фінансова підтримка 

для дочірніх структур ТНБ є головною 

перевагою банків з іноземним капіталом, за 

рахунок якої вони мають можливість 

нарощувати свою капіталізацію. Американські 

та європейські інвестори створюють 

конкурентний тиск на банки з національним 

капіталом через постійну фінансову підтримку 

та допомогу своїм дочірнім банкам при 

розробці адекватної стратегії поведінки в 

українських політико-економічних реаліях, 

реалізуючи тим самим свої бізнес-інтереси на 

фінансовому ринку України [1, с. 37, 42]. 

На 01.01.2018 р. статутний капітал 

банківської системи України був 488,2 млрд. 

грн., в т.ч. 101,5 млрд. грн. - банки з російським 

капіталом та 18,7 млрд. грн. - банки з кіпрським 

капіталом. Отже, сукупна частка банків, які 

перебувають під контролем Російської 

Федерації, від загального обсягу статутного 

капіталу була на рівні 20,8%, а Кіпру – 3,8%. Хоча 

на 01.01.2013 р. прямого домінування не було: 

частка Кіпру в загальному статутному капіталі 

була 8,2%, а Російської Федерації – 9,3%. 

Кочетков В.М. наголошує на особливому 

положенні на вітчизняному фінансовому ринку 

російських банків з державним капіталом 

(«Сбербанк» та «ВТБ»). Це обумовлено їх 

опосередкованим доступом до бюджетних 

ресурсів та державних гарантів Російської 

Федерації, підкріплених значними доходами 

від нафтового експорту. А стрімке зростання 

частки в національній банківській системі 

фінансово-кредитних установ, які перебувають 

під російським контролем, підкріплюється 

геополітичними цілями їхніх власників [2]. 

Отже, група російських банків виглядає 

досить контрастно на фоні європейських 

фінансово-кредитних установ. Зараз Російська 
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Федерація є лідером серед країн-учасників 

української банківської системи. Частка 

кіпрських, французських та австрійських 

інвесторів йде з великим відривом. 

З метою оцінки масштабів концентрації 

іноземного капіталу в українській банківській 

системі було виділено шість кластерів за 

розміром частки від загального статутного 

капіталу, який належить іноземним інвесторам: 

висока – понад 20%; істотна  - від 5% до 20%; 

середня – від 2% до 5%; помірна – від 1% до 

2%; низька – від 0,5% до 1%; незначна - до 0,5% 

(табл. 1). 

  

 

01.01.2013 

 

01.01.2018 

 
Розмір 

частки 

Країна-

інвестор 
% Країна-інвестор % 

понад 20% висока 
1. 

Російська 

Федерація 
23,43 1. 

Російська 

Федерація 
60,77 

2.  Кіпр 20,70    

від 5 до 20% істотна 

3. Австрія  14,40 2.  Кіпр 11,19 

4. Німеччина 9,00 3. Люксембург 9,90 

5. Швеція 8,16    

від 2 до 5% середня 

6. Угорщина 4,11 4. Угорщина 3,70 

7. Польща 3,90 5. Франція 2,63 

8. Греція 3,84 6. Австрія  2,52 

9. Франція 3,67 7. Велика Британія 2,49 

10. Нідерланди 3,44    

від 1 до 2% помірна 

11. Італія 1,35 8. Польща 1,52 

12. США 1,10 9. Греція 1,52 

13. Казахстан 1,07 10. Казахстан 1,02 

від 0,5 до 1 % низька 

14. Ірландія 0,89 11. Німеччина 0,89 

15. 
Велика 

Британія 
0,68 12. Нідерланди 0,59 

   13. Італія 0,58 

до 0,5% незначна 

16. Туреччина 0,13 14. Ізраїль 0,18 

17. Грузія 0,07 15. Швеція 0,15 

18. Швейцарія 0,06 16. США 0,14 

   

17. Туреччина 0,12 

18. 

Британські 

Віргінські 

острови 

0,08 

19. Білорусь 0,02 

Таблиця 1. Кластеризація країн-інвесторів за розміром частки статутного капіталу 

(розробка автора) [3], [4], [5], [6] 

Доречно проаналізувати позиції іноземних 

інвесторів на вітчизняному фінансовому ринку 

на основі кластеризації 19 країн-власників, 

капітал яких присутній в банківській системі 

України. На 01.01.2018 р. високу частку в 

загальному обсязі статутного капіталу, який 

контролюється нерезидентами, мала Російська 

Федерація, якій належало 60,77%. В кластері 

від 5% до 20%, були дві країни Кіпр (11,19%) та 

Люксембург (9,9%), які мали істотну частку. 

Чотири країни-інвестори банківської системи 

України входять до кластеру від 2% до 5% від 

загального обсягу статутного капіталу 

інвесторів-нерезидентів – Угорщина (3,7%), 

Франція (2,63%), Австрія (2,52%), Велика 

Британія (2,49%), оскільки розмір їх частки є 

середнім. Помірною є частка трьох країн, яким 

належить від 1% до 2%, а саме: Польщі (1,52%), 

Греції (1,52%), Казахстану (1,02%). Від 0,5% до 

1% від загального обсягу статутного капіталу 

інвесторів-нерезидентів мали три європейські 

країни – Німеччина (0,89%), Нідерланди 

(0,59%), Італія (0,58%), отже, вони мали низьку 

частку. Шести інвесторам належить менше 

0,5% - Ізраїль (0,18%), Швеція (0,15%), США 

(0,14%), Туреччина (0,12%), Британські 

Віргінські острови (0,08%), Білорусь (0,02%), 

тобто вони належать до кластеру з незначною 

часткою, хоча він є і найчисельнішим. 

Тільки  п’ять країн не змінили кластер за 

період з 01.01.2013 до 01.01.2018 рр.: кластер з 

високою часткою – Російська Федерація, в 
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кластері з середньою часткою залишились 

Угорщина та Франція; в кластері з помірною 

часткою – Казахстан, в кластері з незначною 

часткою – Туреччина. 

За проаналізований період частка Російської 

Федерації у загальному обсязі іноземного 

статутного капіталу банків (з урахуванням 

іноземної частки кожного банку) збільшилася 

на 37,34% з 23,41% на 01.01.2013 р. до 60,77% 

на 01.01.2018 р. Найбільше зменшення 

відбулося з часткою Австрії на -11,88% з 14,4% 

до 2,52%, Кіпру на -9,51%, Німеччини на -

8,11%, Швеції на -8,01%. 

Слід детально розглянути причину 

суттєвого збільшення частки російських банків 

в загальному обсязі статутного капіталу банків 

серед інвесторів-нерезидентів. Як свідчить рис. 

1, переламним моментом був 2015 р. На 

01.01.2016 р. темп зростання статутного 

капіталу становив для АТ «БМ БАНК» (банк зі 

100% російським капіталом) – 2,1 рази, для 

ПАТ «Промінвестбанк» (підконтрольна частка 

99,3916%) – 2,3 рази, для ПАТ «СБЕРБАНК» 

(банк зі 100% російським капіталом) – 2,4 рази 

порівняно з рівнем на 01.01.2013 р. Найбільший 

темп зростання статутного капіталу був у ПАТ 

«ВТБ БАНК» (на 99,9944% належить 

Російській Федерації) – в 4,7 рази у порівнянні 

з даними на 01.01.2013 р. На 01.01.2018 р. темп 

зростання статутного капіталу для ПАТ «БАНК 

ФОРВАРД» (банк зі 100% російським 

капіталом) - 1,9 рази, для ПАТ «СБЕРБАНК» – 

3,7 рази, для АТ «БМ БАНК» – 4,2 рази, для 

ПАТ «Промінвестбанк» – 6,2 та для ПАТ «ВТБ 

БАНК» – 6,3 рази. 

 
Рис. 1. Сукупний обсяг статутного капіталу українських банків, які перебувають під 

контролем російських та кіпрських інвесторів, млн. грн. 

 (розраховано автором на основі [3], [4], [5], [6])  

Сукупний обсяг статутного капіталу банків, 

які перебувають під контролем російських 

інвесторів, з урахуванням частки іноземної 

участі на 01.01.2013 р. був 16 350 млн грн., то 

вже на 01.01.2018 р. він становив 101 509 млн. 

грн. Отже, відбулося збільшення даного 

показника в 6,2 рази. 

В 2012 р. на дві країни – Кіпр та Російську 

Федерацію - припадало понад 44% від 

загального обсягу статутного капіталу, який 

контролюють нерезиденти. Кіпрські та 

російські інвестори мали відносно однакові 

частки статутного капіталу серед нерезидентів 

– 20,7% та 23,4% відповідно.  А станом на 

01.01.2018 р. одна країна (Російська Федерація) 

контролює майже 60,8% від загального обсягу 

статутного капіталу банків серед інвесторів-

нерезидентів. Особливістю банківських 

установ з кіпрським та російським капіталом є 

те, що їх частка в статутному капіталі є 

максимальною. З восьми кіпрських банків, які 

діяли на 01.01.2018 р. на вітчизняному ринку 

банківських послуг, три фінансово-кредитні 

установи зі 100% кіпрським капіталом та п’ять 

- з підконтрольною часткою понад 99%.  

Для української банківської системи 

небезпечним є зменшення кількості іноземних 

інвесторів на фінансовому ринку, оскільки це 

може призвести до сповільнення розвитку 

ризик-менеджменту, зниження прозорості 

банківського бізнесу та гальмування 

впровадження міжнародних стандартів 

діяльності банків [1, с. 42]. За проаналізований 

період країнами інвесторами, які мали 

незначну частку (меншу за 0,5%) та пішли з 

ринку, були шість країн - Грузія, Швейцарія, 

Ліхтенштейн, ПАР, Ісландія, Латвія. 

Лапко О.О. підкреслює, що банки, які 

належать іноземним інвесторам, передусім 

вирішують власні проблеми, які відрізняються 
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від системних загальноекономічних завдань, що 

стоять перед національною економікою і 

сформовані відповідно до економічної політики 

держави. Транснаціоналізація банківської систе-

ми призводить до ускладнення банківського 

нагляду, втрати суверенітету в проведенні гро-

шово-кредитної політики, зростання чутливості 

вітчизняних банків до коливань на світових 

фінансових ринках, посилення іноземного 

контролю, підвищення ймовірності відпливу 

українського капіталу до зарубіжних країн [7, с. 

42]. Оцінка масштабів присутності головних 

країн-інвесторів в українській банківській 

системі надасть можливість враховувати їх 

вплив на розвиток національної економіки та не 

допустити зниження рівня фінансової безпеки 

держави. У зв’язку із процесом 

транснаціоналізації вітчизняної банківської 

системи, необхідно зміцнити фінансову 

стійкість банків з національним капіталом через 

заходи підтримки їх конкурентоспроможності. 

Висновки. В статті розглянуто головних 

іноземних інвесторів в українській банківській 

системі. Було згруповано країни-інвестори за 

розміром частки в загальному обсязі 

іноземного статутного капіталу банків, 

досліджено концентрацію домінуючих країн на 

вітчизняному ринку та порівняно позиції країн 

за проаналізований період. До десяти головних 

інвесторів-нерезидентів на українському 

банківському ринку належать Російська, 

Федерація, Кіпр, Люксембург, Угорщина, 

Франція, Австрія, Велика Британія, Польща, 

Греція, Казахстан. Слід підкреслити, що серед 

19 країн-інвесторів дев’ять країн мають частку 

меншу за 1% від іноземного обсягу статутного 

капіталу. Частка Російської Федерації в 

загальному обсязі статутного капіталу, який 

контролюється нерезидентами, була досить 

високою та становила 60,77%. 
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Месечко И.Н. 

ПОЗИЦИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ УКРАИНЫ 

В статье исследованы и проанализированы доли в уставном капитале банков стран-инвесторов в национальной 

банковской системе с учетом иностранного участия. Осуществлена кластеризация инвесторов на основании 

размера доли от общего объема иностранного уставного капитала в банковской системе Украины. Исследование 

позволит определить влияние основных стран-инвесторов на развитие отечественного финансового рынка и 

национальной экономики в целом. 

Ключевые слова:  транснационализация, страна-инвестор, банковская система, кластер, иностранный капитал, 

финансовый рынок. 

 

Miesiechko I.M. 

FOREIGN INVESTORS POSITIONS ON THE BANKING SERVICES MARKET OF UKRAINE 

The article investigates and analyzes the share in the banks authorized capital of the investor countries in the national banking 

system taking into the account foreign participation. The investors clustering of based on the size of the share of the total foreign 

authorized capital in the banking system of Ukraine was carried out. The study will determine the major investor countries 

impact on the development of the domestic financial market and the national economy as a whole. 

Key words: transnationalization, country-investor, banking system, cluster, foreign capital, financial market. 
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