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У статті проаналізовано поняття транснаціонального банку як основного суб’єкта міжнародної банків-
ської сфери, досліджено діяльність транснаціональних банків Європейського Союзу в умовах глобалізації 
та транснаціоналізації світової економіки, проаналізовано ефективність функціонування транснаціональних 
банків Європейського Союзу для світової економіки. Розглянуто найбільші транснаціональні банки Європей-
ського Союзу та їхню роль у процесі глобалізації та транснаціоналізації світової економіки. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Світова економіка ХХІ ст. характе-
ризується швидкими темпами розвитку вна-
слідок постійної глобалізації та траснаціо-
налізації господарського життя. Сьогодні ці 
процеси активно проявляються і в міжнарод-
ній банківській сфері, результатом чого було 
виникнення та динамічний розвиток транс-
національних банків, які стали лідерами та 
основними акторами міжнародних кредитно-
грошових відносин. 

Активна інтеграція та взаємодія національ-
них банківських систем усіх країн світу, у тому 

числі країн Європейського Союзу, призвели 
до того, що вони все більше залежать від 
умов зовнішнього середовища та ситуації в 
міжнародних економічних відносинах. 

Саме завдяки цим процесам транснаціо-
нальні банки досягли такого високого рівня 
розвитку та швидкого зростання і сьогодні 
мають змогу активно проводити величезні за 
масштабами та обсягами фінансово-кредитні 
операції на території майже всіх країн світу, 
включаючи і країни Європейського Союзу.

Отже, функціонування транснаціональних 
банків є важливим елементом господарського 
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життя країн Європейського Союзу як на націо-
нальному, так і на міжнародному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження ролі транснаціональних банків 
як основних суб’єктів міжнародної банківської 
сфери можна знайти у працях як вітчизняних, так 
і зарубіжних учених. Наприклад, серед вітчизня-
них науковців, які активно досліджували особли-
вості діяльності транснаціональних банків на 
ринку фінансових послуг ЄС, можна відзначити 
таких, як А.В. Кулай, О.В. Момот, Р.А. Запотична, 
В. Мусієць, В. Шенаєв, О.В. Сагач, К.В. Юден-
кова та ін. До зарубіжних учених, які досліджу-
вали діяльність транснаціональних банків у кра-
їнах ЄС, належать В. Кочетков, М. Кириченко, 
В. Беккер, С. Классенс, Т. Альтман, K. Ліухто, 
Н. ван Хорнін, К. Меро. Також результати та 
загальна інформація щодо діяльності трансна-
ціональних банків в країнах ЄС висвітлюються у 
щорічних наукових публікаціях таких міжнарод-
них організацій, як ОЕСР, Світовий банк, МВФ. 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Невирішеними 
є питання впливу процесів глобалізації та 
транснаціоналізації на банківські системи 
країн Європейського Союзу та дослідження 
ефективності функціонування транснаціо-
нальних банків у країнах ЄС загалом. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз особливос-
тей діяльності транснаціональних банків як 
основних суб’єктів банківських систем країн 
Європейського Союзу та дослідження ролі 
транснаціональних банків у формуванні ринку 
банківських послуг ЄС в умовах глобалізації 
та транснаціоналізації світової економіки. Для 
досягнення зазначеної мети були поставлені 
такі завдання: 

1) визначення поняття транснаціональ-
ного банку та його ролі в сучасній міжнародній 
банківській системі;

2) аналіз особливостей та ефективності 
функціонування транснаціональних банків у 
країнах ЄС в умовах глобалізації та трансна-
ціоналізації світової економіки;

3) дослідження ролі та впливу транснаціо-
нальних банків на формування ринку банків-
ських послуг ЄС в умовах динамічного розви-
тку міжнародної банківської сфери. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інтернаціоналізація та транснаціо-
налізація господарського життя, а також жор-
стка конкуренція у міжнародній банківській 
сфері призвели до того, що існуючі амери-
канські банки почали розширювати свою іно-
земну діяльність і, таким чином, проникати в 

Європу. Європейські банки у цей період пере-
бували ще на етапі зародження і становлення, 
а їхня діяльність була зосереджена на вну-
трішніх ринках, їх освоєнні та інтеграції в них. 
Виходити на зарубіжні ринки банки Європи 
почали вже з другої половини 60-х років ХХ ст. 
І саме у цей період транснаціональні банки в 
стали головними учасниками світового фінан-
сового ринку. У 70-х роках минулого століття 
банки провідних фінансових центрів (Західної 
Європи, США та Японії) почали інтенсивно 
освоювати зарубіжні ринки і створювати 
широку зарубіжну банківську мережу. 

Внаслідок фінансової та валютної інтегра-
ції країн – членів Європейського Союзу і вве-
дення єдиної європейської валюти структура 
банківської системи і взаєморозрахунків країн 
ЄС змінилася, що, своєю чергою, призвело до 
виникнення необхідності реформування не 
тільки регіональної, а й глобальної банківської 
системи щодо нової форми об’єднання еконо-
мік країн – членів ЄС. Економічна інтеграція 
посилила концентрацію і централізацію бан-
ківського капіталу як усередині окремих євро-
пейських країн, так і на міжнародному рівні. 

Створення Європейського валютного 
союзу (ЄВС) і запровадження єдиної валюти 
країн – членів ЄС докорінно змінили європей-
ську грошову та валютну систему, підвищили 
рівень залежності країн – членів ЄС один від 
одного, а також унеможливили подолання 
валютної роздробленості в Європі [13, с. 21].

Існує багато визначень поняття трансна-
ціонального банку, але найбільш поширеним 
є визначення Організації Об’єднаних Націй, 
відповідно до якого транснаціональний банк 
являє собою великий універсальний банк, що 
виконує посередницьку роль в обігу позичко-
вого капіталу, має мережу закордонних під-
приємств, здійснює за підтримки держави 
контроль над валютними і кредитними опера-
ціями [8, с. 243; 11]. 

Згідно з методикою ООН, транснаціональ-
ними вважаються банки з обсягом активів 
не менше 2 млрд. дол. і власною мережею 
філій (не менше ніж у п’яти іноземних держа-
вах). Їхня діяльність характеризується висо-
кою питомою вагою міжнародних операцій 
(більше 50%), глобалізацією у географічному 
плані та універсальністю послуг [11].

Сьогодні європейським банкам належать 
лідируючі позиції в міжнародній банківській 
сфері. 

У табл. 1 наведено рейтинг найбільших 
транснаціональних банків світу за обсягами 
активів у 2018 р. Як можна побачити, до 10 най-
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більших транснаціональних банків світу входять 
три європейські банки (HSBC Holdings PLC, BNP 
Paribas, Credit Argicole S.A.), два з яких належать 
Франції, а один – Великобританії. 

Варто відзначити, що на початок ХХІ ст. 
серед 847 банків світу з балансовою вартістю 
понад 100 млрд. дол. більше половини – 
європейські банки [7, с. 111].

Відповідно до даних SNL Financial та Accuity, 
серед 50 найпотужніших транснаціональних 
банків у світі за обсягом активів більше поло-
вини (21 банк) належить країнам Європей-
ського Союзу. Зокрема, до цих банків нале-
жать: HSBC Holdings (Великобританія), Credit 
Agricole Group (Франція), BNP Paribas (Фран-
ція), Deutsche Bank (Німеччина), Barclays PLC 
(Великобританія), Royal Bank of Scotland Group 
(Об’єднане Королівство), Societe Generale 
(Франція). 

У табл. 2 наведено рейтинг найбільших транс-
національних банків Європейського Союзу за 

рівнем їх ринкової капіталізації в 2018 р. Перше 
місце у цьому рейтингу посідає банк Великобри-
танії HSBC Holdings PLC із ринковою капіталі-
зацією 194,07 млрд. євро. З-поміж 10 найбіль-
ших транснаціональних банків ЄС чотири банки 
належать Великобританії, що робить цю країну 
лідером в європейській банківській сфері. 

Важливим є те, що єдиний ринок банків-
ських послуг Європейського Союзу базується 
на принципах, установлених первинним пра-
вом ЄС. До цих принципів належать:

• принцип гармонізації банківського зако-
нодавства ЄС (на рівні ЄС установлюються 
мінімальні базові правила, які мають стати 
частиною законодавства кожної країни ЄС);

• принцип єдиної банківської ліцензії 
(кредитна установа, яка отримала банківську 
ліцензію на території однієї з держав ЄС, 
має право здійснювати банківську діяльність 
на території інших країн – членів ЄС. Єдина 
ліцензія включає 14 видів банківських послуг); 

Таблиця 1
Рейтинг найбільших транснаціональних банків світу за обсягами активів у 2018 р.

Місце у 
рейтингу Назва банку Країна Активи 

(млрд. дол.)
1 Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Китай 4 210.9 
2 China Construction Bank Китай 3 631.6
3 Agricultural Bank of China Китай 3 439.3
4 Bank of China LTD Китай 3 204.2
5 HSBC Holdings PLC Великобританія 2 652.1
6 JPMorgan Chase США 2 609.8
7 BNP Paribas Франція 2 353.9
8 Bank of America США 2 328.5
9 Credit Argicole S.A. Франція 2 123.25

10 Wells Fargo США 1 915.4
Джерело: розроблено автором на основі [1]

Таблиця 2
Рейтинг найбільших транснаціональних банків Європейського Союзу в 2018 р.

Місце в 
рейтингу Назва банку Країна Ринкова капіталізація 

(млрд. євро)
1 HSBC Holdings PLC Великобританія 194.07
2 Banco Santander Іспанія 86.79
3 BNP Paribas Франція 77.44
4 Lloyds Banking Group Великобританія 60.58
5 UBS Швейцарія 58.66
6 ING Group Нідерланди 57.97
7 Intesa Sanpaolo Італія 51.96
8 Barclays Великобританія 45.68
9 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Іспанія 45.53
10 Royal Bank of Scotland Group Великобританія 44.54

Джерело: розроблено автором на основі [3]
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• принцип взаємовизнання національних 
систем пруденційного нагляду за банківською 
діяльністю (мінімальна гармонізація законодав-
ства, що регулює банківську діяльність, є під-
ставою взаємовизнання національних систем 
пруденційного банківського нагляду та вста-
новлення взаємодовіри між компетентними 
національними органами банківського нагляду 
щодо адекватності пруденційного банківського 
нагляду за роботою кредитних установ у дер-
жаві її заснування. Створено рівні можливості 
для банків, які були засновані в країнах ЄС);

• принцип здійснення нагляду державою 
заснування: компетентні органи банківського 
нагляду держави реєстрації зобов’язані здій-
снювати нагляд за банками, що отримали 
банківську ліцензію у цій країні, під час здій-
снення кредитними установами своєї діяль-
ності за межами держави заснування [5, с. 30]. 

Особливістю європейських банківських 
систем є їх дворівнева побудова, яка перед-
бачає функціонування центрального банку 
на першому рівні і комерційних банків на дру-
гому рівні. Також для дворівневих європей-
ських банківських систем характерним є роз-
ділення функцій центрального банку та всіх 
інших банків, контроль із боку центрального 
банку та інших державних органів за діяль-
ністю банківських установ. 

Проте разом зі значними подібностями бан-
ківських систем країн Європейського Союзу 
внаслідок інтеграційних процесів кожна кра-
їна – член ЄС має певні особливості характеру 
та умов функціонування банківських систем. 

На сучасному етапі розвитку світового госпо-
дарства для суб’єктів ринку фінансових послуг 
характерним є високий рівень конкуренції, що 
значно посилює позиції транснаціональних 
банків у міжнародній банківській сфері. Це 
відбувається за рахунок переваг транснаціо-
нальних банків у обсягах активів та економічно 
вигідному становищі щодо розміщення своїх 
дочірніх установ та їх філій у багатьох країнах 
із різним рівнем економічних ризиків [7, с. 113].

У цьому контексті важливу роль відіграють 
злиття і поглинання банків, які ведуть до утво-
рення глобальних банківських монополій.

У табл. 3 наведено найбільші злиття євро-
пейських банків на початку ХХІ ст. Можна 
зробити висновок, що найбільшим злиттям 
банків Європи стало злиття банків Deutsche 
Bank та Bankers Trust, у результаті якого утво-
рився величезний транснаціональний банк 
Deutsche Bank з активами 735 808 млрд. дол. 
За такою ж схемою об’єдналися банки BNP та 
Paribas, які разом утворили транснаціональ-
ний банк під назвою BNP Paribas із сукупними 
активами 692 713 млрд. дол. [7, с. 113]. 

Наслідком інтеграційних процесів усеред-
ині ЄС стало створення Європейської сис-
теми центральних банків (ЄСЦБ), заснування 
Європейського центрального банку (ЄЦБ) 
та інших фінансових інституцій, які надали 
належні умови для функціонування спільного 
товарного ринку в ЄС. 

Європейська система центральних банків 
(ЄСЦБ) являє собою систему, до складу якої 
входять Європейський центральний банк та 
центральні банки країн ЄС, першочерговою 
метою створення якої є забезпечення ста-
більності цін [6, с. 78]. 

Головним елементом Європейської сис-
теми центральних банків є Європейський 
центральний банк, до основних завдань якого 
належать:

• формування і реалізація грошово-кре-
дитної політики в зоні євро;

• проведення операцій з іноземною 
валютою;

• управління офіційними іноземними 
резервами країн зони євро (управління порт-
фелем);

• забезпечення безперебійної роботи 
платіжних систем [13, с. 119]. 

У контексті регулювання та нагляду за 
діяльністю банків країн – членів ЄС велику 
роль відіграє Європейська система фінансо-
вого нагляду (англ. the European System of 

Таблиця 3
Найбільші злиття європейських банків на початку ХХІ ст.

Учасники злиття Назва об’єднаної 
структури

Активи учасників злиття, 
млрд. дол. США

Deutsche Bank, Bankers Trust Deutsche Bank 735 808
BNP, Paribas BNP Paribas 692 713
Swiss Bank,  
Union Bank of Switzerland

United Bank of Switzerland 687 316

Hypo-Bank, Vereinsbank Hypo-Vereinsbank 541 032
Джерело: розроблено автором на основі [9, с. 101]



46

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Financial Supervisor, далі – ESFS), що була 
запроваджена в ЄС у 2011 р. у відповідь на 
фінансову кризу 2007–2008 рр. і до складу 
якої входять такі інституції, як Європейське 
управління із цінних паперів та ринків, Євро-
пейська організація зі страхування та пенсій-
ного забезпечення, Європейське банківське 
управління, а також Європейська рада із сис-
темних ризиків. 

Таким чином, створення єдиного наглядо-
вого органу є надзвичайно важливим кроком 
на шляху до подальшої інтеграції країн – чле-
нів ЄС та створення Європейського банків-
ського союзу. 

Важливу роль у функціонуванні банківської 
системи Європейського Союзу відіграють сис-
темно важливі транснаціональні банки ЄС.

У табл. 4 наведено рейтинг системно важ-
ливих транснаціональних банків Європей-
ського Союзу в 2018 р. Як можна побачити з 
даної таблиці, до системно важливих транс-
національних банків ЄС належать чотири 
банки Великобританії, чотири банки Франції, 
та по одному банку Німеччини, Іспанії, Італії, 
Нідерландів та Швеції. 

Висновки з цього дослідження. Підсу-
мовуючи, можна зробити висновок, що еко-
номічна інтеграція посилила концентрацію і 
централізацію банківського капіталу як усе-
редині окремих європейських країн, так і на 
міжнародному рівні, а транснаціональні банки 
Європейського Союзу сьогодні відіграють 
надзвичайно важливу роль у міжнародній 
банківській сфері світу загалом. 

Про значення європейських транснаці-
ональних банків свідчить той факт, що до 

десятки найбільших транснаціональних бан-
ків світу входять три європейські банки (HSBC 
Holdings PLC, BNP Paribas, Credit Argicole 
S.A.), два з яких належать Франції, а один – 
Великобританії. 

Єдиний ринок банківських послуг Європей-
ського Союзу базується на принципах гармо-
нізації банківського законодавства ЄС, єдиної 
банківської ліцензії, взаємовизнання наці-
ональних систем пруденційного нагляду за 
банківською діяльністю, здійснення нагляду 
державою заснування. 

Для європейських банківських систем харак-
терною є дворівнева побудова, відповідно до 
якої на першому рівні функціонує центральний 
банк на, а на другому – комерційні банки. 

Важливу роль у європейській банківській 
сфері відіграють злиття і поглинання бан-
ків, наслідком яких є створення глобальних 
банківських монополій. Зокрема, у резуль-
таті таких злиттів було утворено величез-
ний транснаціональний банк Deutsche Bank 
з активами 735 808 млрд. дол., BNP Paribas 
із сукупними активами 692 713 млрд. дол., 
United Bank of Switzerland із сукупними акти-
вами 687 316 млрд. дол. та Hypo-Vereinsbank 
із сукупними активами 541 032 млрд. дол. 

У контексті регулювання та нагляду за бан-
ківською системою ЄС основна роль належить 
Європейській системі центральних банків, що 
включає Європейський центральний банк та 
банки країн ЄС, а створення єдиного нагля-
дового органу у формі Європейської системи 
фінансового нагляду є важливим кроком на 
шляху до подальшої інтеграції країн – членів ЄС 
та створення Європейського банківського союзу.

Таблиця 4
Рейтинг системно важливих транснаціональних банків Європейського Союзу в 2018 р.

№ Назва банку Буфер капіталу Країна походження
1 BNP Paribas 2,0% Франція
2 Deutsche Bank 2,0% Німеччина
3 HSBC 2,0% Великобританія
4 Barclays 1,5% Великобританія
5 Groupe BPCE 1,0% Франція
6 Groupe Crédit Agricole 1,0% Франція
7 ING Bank 1,0% Нідерланди
8 Nordea 1,0% Швеція
9 Royal Bank of Scotland 1,0% Великобританія

10 Santander 1,0% Іспанія
11 Société Générale 1,0% Франція
12 Standard Chartered 1,0% Великобританія
13 Unicredit Group 1,0% Італія

Джерело: розроблено автором на основі [2]
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Active integration and interaction of the 
national banking systems of all countries of the 
world, including the countries of the European 
Union, led to the fact that they are increasingly 
dependent on the environment and the situa-
tion in international economic relations. As a 
result of these processes transnational banks 
have achieved such a high level of develop-
ment and rapid growth, and today they are able 
to actively carry out huge financial and credit 
operations on the territory of almost all coun-
tries of the world, including the countries of the 
European Union.

The creation of the European Monetary Union 
(EMU) and the introduction of a single currency 
of the EU Member States radically changed 
the European financial and monetary system, 
increased the degree of dependence of the EU 
member states from each other, and also made 
it impossible to overcome currency fragmenta-
tion in Europe.

According to the UN methodology, banks with 
assets of at least $2 billion and their own network 
of affiliates (not less than in 5 foreign countries) 
are considered to be transnational banks. Their 
activities are characterized by a high proportion 
of international transactions (more than 50%), 
geographic globalization and the universality of 
services.

Today European transnational banks play a 
very important role in the international banking 
system. For example, the top 10 transnational 
banks in the world include 3 European banks 
(HSBC Holdings PLC, BNP Paribas, Credit 
Argicole S.A.), 2 of which are French, and 1 are 
British.

According to SNL Financial and Accuity, 
among the 50 most powerful transnational banks 
in the world, more than the half (21 banks) are in 
the European Union. In particular, these banks 
include HSBC Holdings (UK), Credit Agricole 
Group (France), BNP Paribas (France), Deut-
sche Bank (Germany), Barclays PLC (Great 
Britain), Royal Bank of Scotland Group (United 
Kingdom), Societe Generale (France).

The single market for banking services of the 
European Union is based on the following prin-
ciples: the principle of harmonization of banking 
legislation of the EU, the principle of a unified 
banking license, the principle of mutual recogni-
tion of national systems of prudential supervision 
of banking activities, the principle of state super-
vision of the establishment.

Mergers and acquisitions of banks, which lead 
to the creation of global banking monopolies, 
play an important role in the European banking 
sector. In particular, as a result of such mergers, 
several huge transnational banks were created, 
including Deutsche Bank with total assets of 
$735,808 billion, BNP Paribas with total assets of 
$692,713 billion, United Bank of Switzerland with 
total assets of $687,316 billion and Hypo-Verein-
sbank with total assets of $541,032 billion.

In the context of regulating and supervising 
the EU banking system, the European system 
of central banks, including the European Central 
Bank and the EU member states, plays a leading 
role. The creation of a single supervisory body 
in the form of a European financial supervisory 
system is an important step towards further inte-
gration of EU member states and the creation of 
a European Banking Union. 


