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ВСТУП
Актуальність теми визначається в тому, що

холдинги створюються з особливою метою знач-
ної економії коштів у сфері управління, при роз-
робці й запровадженні нової продукції й техно-
логій виконання складних операцій для ефектив-
ності національної економіки. Порівняно з інши-
ми організаційними формами кредитних установ
банківський холдинг має вищу надійність і
конкурентоспроможність. Інтеграційні процеси,
які відбуваються у світовому фінансовому про-
сторі мають відповідний вплив і на вітчизняну бан-
ківську систему.

Практика зарубіжних фінансових установ
свідчить про консолідацію банківських капіталів і
зменшення загальної кількості банків. Однак в
Україні процеси об'єднань бізнесів і створення ве-
ликих фінансових конгломератів знаходяться
лише на початковій стадії розвитку.

Банківські об'єднання представляють собою
складний комплекс взаємопов'язаних елементів,
що обумовлено формами їх утворення. Але рішен-
ня щодо формування та розвитку холдингу повин-
но базуватись на обгрунтованому аналізі переваг
та недоліків такого об'єднання.
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Автор виконав аналіз основних переваг та недоліків банківського об'єднання (холдингу). Такі утворення нада-
ють широкий спектр банківських послуг в обслуговуванні клієнтів. Головна мета холдингу — значна економія коштів
у сфері фінансового управління. Ефективність такого об'єднання найбільше проявляється при розробці й запровад-
женні нової продукції й технологій; виконанні складних фінансових операцій. Визначені особливості є основою для
формування ефективного алгоритму прийняття управлінського рішення щодо створення банківського холдингу з
врахуванням переваг та ризиків такого утворення.

The authors performed analysis of the main strengths and weaknesses of the banking association (holding) . Such
education provide a wide range of banking services in customer service . The main purpose of holding — a significant
savings in financial management. The effectiveness of this association most evident in the development and introduction
of new products and technologies, the performance of complex financial transactions. The features are the basis for the
formation of an efficient algorithm for management decision to create a bank holding company , taking into account the
benefits and risks of such an entity.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Наукові та практичні питання, пов'язані з ана-

лізом загальних підходів до сутності та класифі-
кації банківських об'єднань, розглядалися такими
зарубіжними науковцями: П. Роузом [1], А. Ми-
роновою [2], а також вітчизняними економістами:
О. Кириченком, В. Міщенком [3], Н. Цигановою [4],
В. Кротюком, Я. Берназюком [5], А. Криклієм [6]
та ін. Однак у вітчизняній економічній літературі
недостатньо уваги приділено висвітленню питань,
пов'язаних зі створенням фінансово-холдингових
груп, а також входженню банку до промислово-
фінансових груп.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення сутнісних харак-

теристик банківських об'єднань, а також дослід-
ження вітчизняного та зарубіжного досвіду їх
створення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Законодавчі основи регулювання банківської

діяльності в Україні викладено в Законі України
"Про банки і банківську діяльність" [7], а також у
Положенні Національного банку України "Про
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порядок створення і державної реєстрації банкі-
вських об'єднань" [8].

Виокремлюють три типи інтеграції банківських
об'єднань:

— вертикальна;
— горизонтальна (об'єднання установ з метою

збільшення частки на ринку, диверсифікації по-
слуг, збільшення клієнтської бази та ін.);

— конгломератна (об'єднання різних за проф-
ілем діяльності установ).

Офіційно зареєстрованим об'єднанням в Ук-
раїні є "Банківська холдингова група "Сведбанк
Фінанси". Це перше в Україні банківське об'єднан-
ня, до складу якого вступили Відкрите акціонерне
товариство "Сведбанк" (материнська банківська
установа) і Закрите акціонерне товариство "Свед-
банк Інвест" (банк-учасник). Банківська холдинго-
ва група "Сведбанк Фінанси" була створена для
впровадження стратегії стабільного та дуже при-
буткового розвитку, консолідації позицій на націо-
нальному ринку для реалізації фінансових послуг,
а також впровадження та підвищення якості надан-
ня банківських послуг і банківських продуктів.
Сферою діяльності банківської холдингової групи
є надання повного переліку банківських послуг, що
охоплює банківські операції, як активні, так і па-
сивні пов'язані із здійсненням комерційної, інвес-
тиційної та операційної діяльності, передбаченої
чинним законодавством України [14].

Конкурентоспроможність об'єднання дося-
гається завдяки таким особливостям банківсько-
го холдингу:

— можливості оперативніше реагувати на
зміну кон'юнктури ринку, тобто попиту та пропо-
зиції: широка мережа структурних підрозділів дає
змогу здійснювати розподіл та перерозподіл кре-
дитних ресурсів і тимчасово вільних коштів відпо-
відно до економічних умов, різних регіонів із ме-
тою задоволення потреб клієнтів, підтримання
належного рівня ліквідності, платоспроможності
й отримання додаткового прибутку;

— особливій привабливості та доцільності бан-
ківського холдингу для такої групи клієнтів, по-
в'язані єдиним технічним та технологічним ланцю-
гом та розміщені в регіонах, де є дочірні підрозді-
ли холдингу;

— можливості проведення з мінімальними
втратами операцій, тобто з мінімізацією ризиків,
пов'язаних із небанківською діяльністю, що
здійснюються через спеціалізовані дочірні підроз-
діли банківського холдингу — фінансові, страхові,
інвестиційні, іпотечні, лізингові, факторингові та
інші компанії, у тому числі на зарубіжних ринках;

— можливості стягнення нижчого процента за
кредит та пропозиції вищої ставки за депозитами
порівняно із середньою ринковою ставкою за ра-
хунок стійкого й диверсифікованого портфеля
кредитів та інвестицій, чого не може собі дозво-
лити більшість банків без філій.

Виділяють основні переваги банківського хол-
дингу:

1. Банки і компанії, що належать до банківсь-
ких холдингів, оптимізують власні ресурси і ско-
рочують витрати, збільшуючи частку доходів і при-
бутків, а також усіх фінансових показників діяль-
ності банківського холдингу.

2. Зростає можливість як для надання клієнтам
холдингу більш великих кредитів, під менший
відсоток і на більший термін, для залучення висо-
ких позик, що сприяло б реалізації більш широко-
масштабних виробничих проектів в національній
економіці.

3. Забезпечується міжнародний розвиток
банків, що входять до складу холдингу, підви-
щується їх прибутковість, рентабельність, забез-
печується зростання рівня капіталізації, мінімізу-
ються ризики, по проведених фінансових операцій,
поліпшується якість обслуговування клієнтів і роз-
ширюється список надаваних послуг.

4. Наявність всередині банківського холдингу
попиту і пропозицій грошових і фінансових ре-
сурсів, що створює можливість потенційним учас-
никам об'єднання, не зупиняючи функціональний
процес залучення і розміщення грошових ресурсів,
здійснювати фінансування всіх структурних
організацій холдингу за допомогою регулювання
і розподілу і перерозподілу грошових потоків.

5. Банківський холдинг створить серйозну кон-
куренцію зарубіжним банкам, котрі активно вхо-
дять на український фінансовий ринок.

6. Наявність достатньої капітальної бази надає
важливу перевагу в розвитку інноваційної діяль-
ності в області інформаційних технологій, ство-
рення нових фінансових продуктів і послуг.

7. Банки-учасники не втрачають своєї юридичної
незалежності, на відміну від інших форм об'єднань.

Проте існують і недоліки банківського холдингу:
1. Зміна та ускладнення організаційної струк-

тури холдингу (створеного об'єднання).
2. Виникає проблема прозорості та інформац-

ійності діяльності банківського холдингу.
3. Складність системи управління, що потре-

бує нових підходів до менеджменту об'єднання.
4. Існує загроза розподілу холдингу на окремі

складові.
5. Виникнення монополії на ринку фінансових

послуг [15, 16].

ВИСНОВОК
Отже, банківські холдинги надають широкий

спектр банківських послуг в обслуговуванні
клієнтів, створюються з метою значної економії
коштів у сфері фінансового управління, при роз-
робці й запровадженні нової продукції й техно-
логій виконання складних фінансових операцій
для ефективного функціонування національної
економіки.

У програмі подальших досліджень формуван-
ня ефективного алгоритму прийняття управлінсь-
кого рішення щодо створення банківського хол-
дингу з врахуванням переваг та ризиків такого ут-
ворення.
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