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ВСТУП
Сучасний розвиток фінансово�кредитної діяльності

призвів до посилення банківської конкуренції, особли�
во з огляду на інтенсифікацію міжнародних фінансових
зв'язків. При цьому слід підкреслити, що напрями дос�
лідження конкурентного середовища даного сегменту
фінансового ринку в цілому мають грунтуватися на пра�
вильному розумінні сутності банківської конкуренції або
як суперництва за допомогою цінових і нецінових ме�
тодів між банками та небанківськими фінансово�кредит�
ними інститутами на окремому ринку з метою залучен�
ня (охоплення) цільового сегменту клієнтів, або як су�
перництва виключно між самими банками.

Проблемам конкурентного суперництва на ринку
значну увагу приділено у роботах класиків, зокрема
Ф. Еджуорта, А. Курно, А. Маршала, Дж. Робінсона,
А. Сміта, Ф. Хайєка, Е. Чемберліна та ін. Сучасними на�
уков�цями як України, так і зарубіжних країн також дос�
ліджується дана проблематика, а саме: C. Архіреєвою,
Б. Делісом, І. Дорошенко, В. Корнєєвим, Ю. Коробо�
вим, В. Пономарьовим, С. Козьменко, І. Школьник та
ін. Проте незважаючи на актуальність тематики та знач�
ну кількість досліджень, наразі нерозкритим залишаєть�
ся питання оцінки рівня конкуренції фінансового ринку
та окремих його сегментів.
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Лібералізація функціонування основних сегментів фінансового ринку в більшості розвине�
них країн і країнах, що розвиваються, поява нових форм фінансового посередництва та іннова�
ційних фінансових інструментів сприяли загостренню конкуренції між реципієнтами фінансо�
вих активів, що обумовило відповідні організаційно�інтеграційні перетворення на фінансовому
ринку. Стаття присвячена ідентифікації диспропорцій на фінансовому ринку України та оцінці
конкурентних переваг різних типів фінансових посередників на ньому.

Liberalisation of functioning of main segments of the financial market in the majority of developed
and developing countries, appearance of new forms of financial mediation and innovation financial
instruments contributed to sharpening of competition between recipients of financial assets, which
resulted in relevant organisational and integration transformations in the financial market. Article is
devoted to identification of disproportions in the financial market of Ukraine and an assessment of
competitive advantages of various types of financial intermediaries.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є ідентифікація диспропорцій на

вітчизняному фінансовому ринку та оцінка рівня конку�
ренції між основними типами фінансово�кредитних по�
середників на ньому.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Значна інтенсивність конкуренції на вітчизняному

фінансовому ринку викликає необхідність застосуван�
ня різних інструментів захисту своєї конкурентної по�
зиції та, з урахуванням наявних ресурсів, посилення кон�
курентного тиску на суперників. Безпосереднім механ�
ізмом формування бажаної конкурентної позиції на рин�
ку є конкурентна стратегія, від ефективності та своєчас�
ності впровадження якої залежить обсяг конкурентної
позиції, який посередник охоплюватиме на ринку в ціло�
му або на окремих його спеціалізованих сегментах по�
рівняно з суперниками. Обсяг конкурентної позиції
фінустанови деякою мірою є похідною від наявного
рівня конкурентного потенціалу. Зростання конкурент�
ного потенціалу та адекватний його розподіл між окре�
мими бізнес�напрямами дозволяє наростити обсяг кон�
курентної позиції, і, навпаки — зниження конкурентно�
го потенціалу призводить до відповідного скорочення
конкурентної позиції [1].
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В умовах значної динамічності зовнішнього середо�
вища банківські установи намагаються забезпечити не
лише домінуюче становище на ринку, а й підтримувати
його незмінним протягом досить тривалого часового
проміжку, тобто конкурентна позиція повинна бути не
лише домінуючою, а й стійкою у довгостроковій перс�
пективі.

На сьогодні банки з іноземним капіталом втрача�
ють надбану ринкову частку внаслідок зниження сти�
мулів брати на себе додаткові ризики. Їх активи про�
тягом останніх двох років скоротились на 2%, а деякі
банки з іноземним капіталом були придбані інвесто�
рами�резидентами [2]. Питома вага дочірніх структур
банків країн Європейського союзу у 2012 році змен�
шилась до 20% активів сектора з 36% на кінець 2008
року. Експерти відзначають, що у поточному періоді
жодний з банків не підлягав введенню тимчасової ад�
міністрації, однак 24 фінансові установи не змогли
відновити платоспроможність і нині перебувають у
стадії ліквідації.

Рейтинг Fitch мають лише 14 банків України, на ча�
стку яких припадає близько 45% сукупних активів сек�
тора, 50% вартості корпоративного портфеля та 43%
— роздрібного. Фахівці звертають увагу на формуван�
ня хвиль нестабільності у доступі до гривневих ресурсів,
причому здатність фінансових установ абсорбувати
збитки є провідною детермінантою, що пов'язана з бан�
ківським капіталом. Рекапіталізація фінансових установ
з боку регулятора триває до цього часу, і протягом ос�
танніх чотирьох років вони залучили майже 140 млрд
грн., що надало їм додаткові можливості поглинати
збитки.

Однак слід зазначити, що фінансовий капітал у 2008—
2012 рр. надходив до банків нерівномірно й сегментова�
но. Головними його реципієнтами були три державні фіну�
станови, активи яких відповідають 17% активів усієї банк�
івської системи. НБУ надав цим банкам 40% вливань кап�
італу з метою підтримання нового кредитування та рест�
руктуризації націоналізованих банків протягом кризово�
го періоду. Комерційні фінустанови, активи яких склада�
ють близько 50% активів усієї банківської системи, отри�
мали лише 25% додаткового капіталу. Причому на почат�
ку кризи їх фінансова підтримка була досить незначною,
основні її потоки спостерігались у 2011 та 2012 р.

На думку деяких фахівців [3], кількісні та якісні пе�
ретворення конкурентних відносин та вихід на вітчиз�
няний ринок першокласних іноземних фінансових ус�
танов розглядаються як позитивні домінанти інтенси�
фікації темпів зростання ступеня конкурентоспромож�
ності вітчизняної банківської системи в цілому. Це має
сприяти забезпеченню перспективного структурного
розвитку банківського сегмента, зростанню рівня його
ліквідності та довгострокової стійкості. Підтримка заз�
начених тенденцій полягає у стратегічному зростанні
реального сектору економіки та відчутній концентрації
банківського капіталу національного походження.

Протягом останніх років частка іноземного капіта�
лу в статутному капіталі українських банків коливаєть�
ся в межах 40,0% (рис. 1), що більш ніж у 4 рази пере�
вищує показник 2005 року з менш ніж 10% даного по�
казника. Порівняно з іншими східноєвропейськими краї�
нами, цей показник є досить поміркованим, але зрос�
тання впливу зарубіжних фінансових структур на вітчиз�
няний фінансовий ринок є очевидним.

Рис. 1 Іноземний капітал в банківській системі України у 2001—2012 р.

Складено за даними [4].
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Серед важливих недоліків
функціонування іноземного капі�
талу в банківській системі Украї�
ни слід виокремити нерівні конку�
рентні умови, з якими стикаються
вітчизняні банки, власниками яких
є резиденти: очевидно, що активи
і капітал вітчизняної банківської
системи в цілому є меншими від
активів і капіталу середнього
європейського банку. За таких
умов дуже складно забезпечити
виконання принципу "рівних кон�
курентних можливостей", що дек�
ларується багатьма міжнародни�
ми організаціями.

Поряд з явищами поступово�
го зростання залежності від іно�
земного банківського капіталу,
простежується зворотна тенден�
ція виходу іноземних банків з
вітчизняного ринку у зв'язку з кри�
зовими явищами в економіці та
фінансовій сфері (табл. 1). Серед
інших причин "втечі" іноземних
гравців слід виокремити:

— нестабільність політичної,
економічної та соціальної ситуації
в країні, що має наслідком часто�
го внесення змін до законодавчої
і нормативної бази, складність та
короткостроковий часовий гори�
зонт прогнозування іноземними фінансовими групами
ефективності вкладення капіталу тощо;

— низький рівень капіталізації фінансового ринку і
глобальної конкурентоспроможності банківської систе�
ми України;

— відсутність чіткого критерію достатності рівня
присутності закордонних інвесторів у вітчизняній
банківській системі та ступеня її відкритості для вход�
ження іноземного капіталу;

— застосування впливових протекційних заходів
регулятора, спрямованих на захист національних інте�
ресів, а також складний механізм повернення капіталу
у вигляді прибутків;

— невизначеність майбутніх тенденцій розвитку
банківського сектору України в умовах глобалізації та
інституційної консолідації, переформатування стратегій
проведення експансії великих структур розвинених
країн на вітчизняний фінансовий ринок.

Максимально поширеними критеріями, розрахунок
яких дозволяє визначити рівень конкуренції на вітчизня�
ному ринку банківських послуг, є індекс Херфіндаля�
Хіршмана (HHI), індекс концентрації (CR), індекс Холф�
Тайдмана та загальний індекс галузевої концентрації [6].

В інших роботах [7] для оцінки рівня концентрації
банківської системи, поряд з зазначеними показника�
ми, активно застосовуються інші інструменти, зокрема:
індекс максимальної питомої ваги, індекс Джині, ко�
ефіцієнт ентропії, індекс Розенблюта та ін.

Результати розрахунку індексу Херфіндаля�Хір�
шмана (за активами, кредитами для юридичних та фізич�

них осіб, зобов'язаннями та іншими показниками) за
2006—2011 рр. свідчать про зростання ринкової кон�
центрації, однак дані значення не дають підстав ствер�
джувати, що на сьогодні існують певні загрози щодо мо�
нополізації вітчизняного ринку банківських послуг. Так,
зазначений індекс, оцінений за депозитами юридичних
осіб, збільшився з 352 у 2006 році до 378 у 2011 році,
оцінений за депозитами фізичних осіб — з 528 до 714,
оцінений за власним капіталом банків — з 274 до 484
відповідно (табл. 2).

Під час кризового періоду спостерігалося більш
інтенсивне зростання значення всіх індексів, які слугу�
ють відображенням ступеня концентрації на банківсь�
кому ринку. Навпаки, протягом докризової фази еко�
номічного зростання у 2006—2008 роках рівень концен�
трації зменшувався, що пояснювалось намаганням
банків здійснити максимальне залучення нових пози�
чальників на висококонкурентному ринку, проте досить
часто без належного аналізу релевантних ризиків не�
повернення виданих кредитів. Таким чином, конкурен�
ція опосередковано призвела до втрати можливості та
стимулів адекватно розподіляти фінансові ресурси. На
противагу цьому, концентрація ринкової влади дала
змогу багатьом банкам встановлювати неконкурентні
відсоткові ставки та виводити кредитний ринок із дов�
гострокової рівноваги, що сприяло ефективному роз�
поділу фінансових ресурсів та відчутно підвищило за�
гальну рентабельність банківських активів.

У той же час, на зміну ступеня концентрації мало
вплив не лише макроекономічне зростання, оскільки
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Таблиця 1. Динаміка присутності іноземного банківського
капіталу в розрізі окремих фінансових структур

Джерело: [5].
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пожвавлення темпів збільшення реального ВВП у
другій половині 2009 року не сприяло істотній активі�
зації сегмента депозитів та кредитів і одночасному спа�
данню рівня концентрації даних показників. Таким чи�
ном, зростання індексу ННІ протягом кризи відбува�
лося, у тому числі, через втрату довіри населення до
певних банків, а отже, і до банківського сектору зага�
лом.

Всупереч класичній реалізації негативних наслідків
значної концентрації банківського сектору, збільшен�
ня ступеня концентрації ніяким чином не вплинуло на
зростання відсоткових ставок на ринку, оскільки вони
підвищувалися саме через втрату довіри до банківсь�
кого сектору та невизначеність в межах окремих сег�
ментів фінансового ринку. Адже у другій половині 2011
року рівень відсоткових ставок за кредитами та депо�
зитами повернувся на докризовий рівень, хоча індекс
ННІ продовжував зростати.

Дослідження банківського сектору у контексті при�
належності фінустанов до визначених регулятором
груп свідчить, що протягом 2009 року лідером зі зрос�
тання розмірів кредитування стали банки першої гру�
пи, які наростили обсяги кредитування юридичних осіб
на 23,9 млрд грн. (16,3 млрд грн. складав приріст кре�
дитів, наданих юридичним особам сектором банківсь�
ких послуг) [7]. Зростанню розмірів кредитування
сприяло розширення ресурсної бази першої групи
банків, у тому числі за рахунок "переливання" депо�
зитів фізичних осіб до більш надійних великих банкі�
вських установ.

Індекс Холф�Тайдмана, поряд із часткою ринку, яку
охоплює окремо взятий банк, також враховує значення
його рейтингу та загальну кількість фінустанов. Для
вітчизняного сегмента банківських послуг даний показ�
ник вже традиційно знаходиться в межах від 0,02 до
0,03, що демонструє незначну концентрацію ринку банк�

івських послуг — кредитних, депо�
зитних та комісійних [6]. Такі ж
висновки підтверджує і загальний
індекс галузевої концентрації, що
розраховується як значення част�
ки банку�лідера та значення квад�
ратів часток кожної фінансової
установи, зважених на питому вагу
ринку інших учасників.

Отже, на основі наведених
індексів концентрації вітчизняного
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Таблиця 2. Динаміка індексів концентрації ключових показників діяльності банків
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Таблиця 3 . Кількість страхових компаній за типами страхування
у 2007—2012 рр.
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ринку банківських послуг можна
констатувати присутність загалом
високого рівня конкуренції учас�
ників даного сегмента фінансових
інститутів, причому жодна з
фінансових установ не має визна�
чального впливу (ринкової влади),
проте слід підкреслити, що понад
82% активів належить 34 найбіль�
шим банкам, а це складає менше
20% від загальної їх кількості.

Для адекватності оцінки не�
обхідно провести аналіз конку�
рентного середовища сегмента
небанківських фінансових уста�
нов, і в першу чергу — страхово�
го ринку країни.

Станом на 01.10.2012 кількість
страхових компаній в Україні ста�
новила 448, з яких 64 учасника
здійснюють операції зі страхуван�
ня життя (страхові компанії "life")
та, відповідно, 384 учасники займа�
ються видами страхування, іншими,
ніж страхування життя (страхові
компанії "non�life"). Зазначимо, що
за період 2007—2012 рр. кількість
страхових компаній постійно
змінювалася (табл. 3).

Концентрація вітчизняного страхового ринку за об�
сягами надходжень валових страхових премій станом
на кінець першого півріччя 2012 року представлена в
табл. 4.

Незважаючи на присутність значної кількості ком�
паній, фактично на страховому ринку провідну частку
валових страхових премій — 92,5% — акумулюють 100
найбільших страхових компаній "non�life" (26,1% всіх
компаній "non�life") та 97,5% — 20 СК "life" (31,7% всіх
СК "life"). Такі результати, однак, не свідчать про на�
явність монопольної влади на ринку та демонструють
відносно рівномірний розподіл доходу страховиків.

Станом на 30 червня 2012 року у Державному
реєстрі фінансових установ містилася інформація про
698 кредитних установ (табл. 5), у тому числі про: 614
кредитних спілок; 55 інших кредитних установ; 29 юри�
дичних осіб публічного права. Кількість кредитних ус�
танов у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року зменшилася на 14 одиниць, або приблизно на
2,0%. Скоротилась кількість кредитних спілок, яка на
кінець II кварталу 2012 року становить 614 одиниць, що
на 3,8% (24 одиниці) менше за аналогічний показник
минулого року — 638.

Низхідні темпи приросту вказаного показника на
сьогодні пояснюються неспроможністю кредитних
спілок подолати проблему скорочення платоспро�
можності, втратою довіри громадян до фінансових
послуг, пропонованих кредитними спілками. У той же
час, скорочення кількості кредитних спілок асоці�
юється із частими заходами регулятора щодо позбав�
лення права надавати фінансові послуги у зв'язку із
систематичним невиконанням впроваджуваних норма�
тивів.

У 2007—2012 рр. кількість інших кредитних уста�
нов постійно зростала. Кількість інших кредитних уста�
нов станом на 30 червня 2012 року становила 55 оди�
ниць, порівняно з аналогічним періодом попереднього
року зросла на 9 одиниць, або на 19,6 %. У зв'язку з
обмеженістю доступу до кредитних ресурсів зріс попит
на послуги інших кредитних установ.

Кількість юридичних осіб публічного права не зміни�
лась і станом на 30 червня 2012 року (як і в минулому
періоді) становила 29 одиниць. Групування перших за
обсягом активів кредитних спілок станом на 2012 рік
наведено в табл. 6.

Дані табл. 6 дають можливість констатувати, що
частка активів двохсот кредитних спілок (32,6% від
їхньої загальної кількості) становить 89,2% від загаль�
ного обсягу активів кредитних спілок загалом по Ук�
раїні. При цьому слід відмітити, що на частку 10 кредит�
них спілок припадає майже 30% від сукупного обсягу
активів кредитних спілок.

Таблиця 4. Концентрація страхового ринку України у першому
півріччі 2012 року

Таблиця 5. Кількість кредитних спілок, інших кредитних
установ та юридичних осіб публічного права в Державному

реєстрі фінансових установ

Таблиця 6. Групування частки перших
кредитних спілок за вартістю активів у 2012 р.
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Станом на 30 червня 2012 року до Державного реє�
стру фінансових установ внесено інформацію про 461
ломбардів, що на 16 установ (або на 3,5%) більше по�
рівняно з відповідним періодом 2011 року. Тенденція
до зростання кількості ломбардів пов'язана, у першу
чергу, із забезпеченням ними першочергових потреб
громадян у вільних грошових коштах.

У 2012 році ринкова концентрація ринку послуг лом�
бардів України за обсягом наданих фінансових кредитів
скоротилась за всіма групами найбільших ломбардів:
так, на частку трьох ломбардів, перших за обсягом на�
даних клієнтам позик, у першому півріччі 2012 року при�
падає 35,2% від сукупного обсягу наданих кредитів, тоді
як за аналогічний період минулого року ця частка скла�
дала 42,8%; для 100 найбільших ломбардів у 2012 році
питома вага на ринку за тим же показником дорівнюва�
ла 93,4%, у 2011 році — 95,4% (табл. 7).

За вартістю активів, навпаки, ринкова концентрація
відчутно зросла: десять найбільших ломбардів станом на
30.06.2011 року охоплювали дещо більше половини рин�
ку, але через рік їх частка зросла до рівня 61,8%; на сто
ломбардів, перших за вартістю активів, у першому півріччі
2011 року припадало 76,1% від загальноринкової вар�
тості, тоді як вже через рік їх питома вага склала 91,4%.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослідження дозволяє зро�

бити висновок, що український фінансовий ринок є
слабко концентрованим з домінуванням 20—50 установ
у кожному з інституційних секторів, які контролюють
від 60% до 90% відповідного сегмента. Істотною домі�
нантою забезпечення стійкості банківського сектора як
провідного сегмента фінансового ринку є ступінь дові�
ри до роботи кредитних установ, причому найбільшою
довірою у посткризовий період користуються саме ве�
ликі банки. Крім цього, на рівень концентрації фінансо�
вого ринку значною мірою впливають темпи економіч�
ного зростання країни.
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Таблиця 7. Групування питомої ваги перших (найбільших) ломбардів за обсягом наданих
клієнтам фінансових кредитів та вартістю їх активів у 2010—2012 рр.


