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Визначено, що в сучасних умовах господарювання спостерігається зростання фінансового 

сектору, яке відбувається при кооперації між фінансовими установами з урахуванням 

міжсекторних та міжнародних взаємозв’язків. Метою статті є формування методичного 

підходу до ранжирування міжнародних фінансових конгломератів в Україні за комплексом 

ознак щодо їх функціонування. Виділено роль фінансового сектора, взагалі, та міжнародних 

фінансових конгломератів, зокрема, в Україні. Удосконалено методичний підхід до 

ранжирування міжнародних фінансових конгломератів за комплексом ознак щодо їх 

функціонування. Запропонований підхід дозволив адаптувати міжнародні рейтинги до 

країни перебування субсидіара. 

 

Defined that the financial sector in modern conditions of management is on the rise, which is 

possible with cooperation between financial establishments, taking into account intersectoral and 

international relationships. The aim of the article is to form a methodical approach for ranking of 

international financial conglomerates in Ukraine through a set of indicators of their functioning. A 

role of the financial sector, in general and international financial conglomerates, in particular, in 

Ukraine, is highlighted. The methodical approach for ranking of international financial 

conglomerates in Ukraine through a set of indicators of their functioning has improved. The 

proposed approach made it possible to adapt international ratings to the host country of the 

subsidiary. 
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Постановка проблеми. Останнім часом зростання фінансового сектору відбувалось із більшим 

ступенем кооперації між фінансовими установами, а також з міжсекторними та міжнародними взаємозв’язками 

[4]. Слід підкреслити, що ці зміни були спричинені безліччю подій, таких як макроекономічні обставини, 

інновації в інформаційно-комунікаційних технологіях, змінене регулювання фінансового ринку й адаптація та 

внесені інновації у існуючі бізнес-моделі. Результатом стала поява надзвичайно динамічного та складного 



сектору, в якому учасники ринку постійно зазнають впливу та повинні адаптуватися до змін ринку, змін 

регулювання, наглядової практики тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні дослідження щодо функціонування 

світового фінансового ринку та міжнародних фінансових конгломератів проводили зарубіжні та вітчизняні 
науковці: В. Геєць [1], А. Гриценко [9], А. Єпіфанов [2;5], В.Зимовец [3], О. Козьменко [6], В. Козирєв [6],  

М. Корнєєв [7], В. Кремінь [8], P.Лєвін [10], А. Деміргуч-Кунт [10], І. Школьник [5] та багато інших. Однак, 

потребує  поглибленого дослідження методичне забезпечення до визначення ефективності функціонування 

міжнародних фінансових конгломератів. 

Метою статті є формування методичного підходу до ранжирування міжнародних фінансових 

конгломератів в Україні за комплексом ознак щодо їх функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування ряду міжнародних фінансових конгломератів в Україні 
відіграє вагому роль у національній економіці (рис. 1). Міжнародні фінансові конгломерати приносять великі 
прибутки самим міжнародним фінансовим конгломератам [2;3;6;8]. 

 

 
Рис. 1. Чистий прибуток у фінансовому секторі України, зокрема від функціонування МФК у 2010–2017 рр. 

 

Згідно з рис. 1, у 2010 році вітчизняний фінансовий та страховий сектор мав прибутки 11,15 млрд. грн. 

від діяльності своїх суб’єктів. У 2011 році прибутки знижуються на 29 %, а у 2012 році зростають порівняно з 
2011 роком, але при цьому є нижчими, ніж у 2010 році на 3 %. Відмітимо, що у 2013 році в два рази 

знижуються прибутки у фінансовому та страховому секторі України. У 2014–2016 роках діяльність практично 

всіх суб’єктів фінансового та страхового секторів є збитковою. У 2017 році фінансовий та страховий сектор 

України від результатів діяльності своїх суб’єктів отримав 16,8 млрд. грн. та перевищив значення 2010 року. 

Ще гірша ситуація спостерігається майже за всіма секторами національного господарства. Тому можна 

говорити щодо значимості фінансового сектора в економіці країни. 

Фінансовий сектор України представлений державними та приватними вітчизняними установами, а 

також міжнародними фінансовими конгломератами. До вітчизняних банківських установ відносяться – 

Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Значний вплив на розвиток фінансового сектору в Україні 
мають міжнародні фінансові конгломерати (Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрія), Альфа-банк 

(ABH Holdings S.A., Люксембург), Ukrsibbank (BNP Paribas Group), ПУМБ (СКМ Фінанс, Україна), Креді 
Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція), ОТР Банк (OTP Bank, Угорщина), Кредобанк (PKO Bank Polskа, 

Польща), СІТІбанк Україна (Citibank, США)) [2;8;10]. 

При проведенні ранжирування ефективності функціонування міжнародних фінансових конгломератів в 

Україні будемо ґрунтуватися на світових рейтингах найбільших вітчизняних банків за різними ознаками. Так 

буде враховано здатність банку без затримки повернути депозити, якщо у нього з’являються фінансові 
проблеми або проблеми з погашення кредитів і зростання заборгованості клієнтів [2;4;5;6;8;10].  

Слід відзначити доволі цікаві підходи, запропоновані  А. Гриценко у праці [9]. 

Для адаптування міжнародних рейтингів до країни перебування субсідіара запропоновано методичний 

підхід до ранжування міжнародних фінансових конгломератів, що складається з оцінок міжнародних 

рейтингових агентств та наглядових органів України (рис. 2). 

Запропонований на рис. 2 методичний підхід до ранжирування міжнародних фінансових конгломератів 

за комплексом ознак щодо їх функціонування складається з наступних етапів: 1) оцінка функціонування 

міжнародних фінансових конгломератів на світовому ринку; 2) аналіз ефективності функціонування 



міжнародних фінансових конгломератів в Україні за різними ознаками; 3) емпіричний аналіз факторів впливу 

на ефективність функціонування міжнародних фінансових конгломератів в Україні; 4) ранжирування 

міжнародних фінансових конгломератів в Україні за різними ознаками. При проведенні ранжирування 

запропоновано враховувати наступні ознаки: надійність банків для його клієнтів (фізичні та юридичні особи); 

банки, у яких тримають депозити страховики; величина прибутку; величина активів; обсяги депозитів клієнтів 

(фізичні та юридичні особи); обсяг зобов’язань; ступінь надання кредитів  клієнтам (фізичні та юридичні особи) 

тощо. 

 

 
Рис. 2. Методичний підхід до ранжирування міжнародних фінансових конгломератів в Україні 

 

При апробації методичного підходу до ранжирування міжнародних фінансових конгломератів в 

Україні, визначено, що першочергові ранги мають вітчизняні державні банківські установи. Міжнародні 
фінансові конгломерати в Україні не входять в четвірку лідерів, але ж стабільно займають місця, починаючи з 
п’ятого. Серед міжнародних фінансових конгломератів в Україні лідером є Райффайзен банк Аваль (субсидіар 

Raiffeisen Bank, Австрія). На другому місці за рейтингом йде: Альфа-банк (ABH Holdings S.A., Люксембург). 
Далі Укрсиббанк (BNP Paribas Group), ПУМБ (СКМ Фінанс, Україна), Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, 

Франція) та інші.  
Запропонований методичний підхід до ранжирування міжнародних фінансових конгломератів за 

комплексом ознак щодо їх функціонування дав змогу адаптувати міжнародні рейтинги до країни перебування 
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субсидіара. Поряд із цим стало можливим виділення лідерів та аутсайдерів в функціонуванні міжнародних 

фінансових конгломератів в Україні. 
Висновки. Виділено значення фінансового сектора, взагалі, та міжнародних фінансових конгломератів, 

зокрема, в Україні. Удосконалено методичний підхід до ранжирування міжнародних фінансових конгломератів 

за комплексом ознак щодо їх функціонування. Такий підхід у порівнянні з наявними передбачає ранжирування 

на основі визначення емпіричних коефіцієнтів значимості, які отримано в результаті інтеграції рейтингових 

оцінок міжнародних рейтингових агентств та наглядових органів України, а також кореляційно-регресійної 
залежності щодо функціонування міжнародних фінансових конгломератів в Україні та світі. Це дало змогу 

адаптувати міжнародні рейтинги до країни перебування субсидіара. 

Напрямом подальших розвідок є дослідження теоретико-організаційного забезпечення функціонування 

міжнародних фінансових конгломератів в Україні. 
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