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ВСТУП

Банківська система вже значною мірою інтегрована у світовий 

фінансовий ринок. Одним із важливих аспектів функціонування банківської 

системи на сучасному етапі є іноземний капітал, але виникає необхідність 

визначення, в якій формі та на яких умовах потрібно залучати іноземний 

капітал у банківську сферу.

Наявність в економіці будь-якої країни значних обсягів іноземного 

капіталу є ознакою макроекономічної стабільності та високого рівня довіри 

інвесторів. За останні декілька років істотно збільшилась частка іноземного 

капіталу в банківській системі України. Прихильники політики припливу 

іноземного капіталу вважають, що присутність іноземних банків є позитивним 

фактором для розвитку банківської системи, оскільки це дасть змогу підвищити 

рівень конкуренції, забезпечити надходження інвестицій.

Розвиток банківської системи України значною мірою пов'язаний з 

процесами глобалізації, що відбуваються у світовій економіці. З огляду на це, 

дослідження проблеми доступу іноземного капіталу в банківську систему 

України, його вплив на підвищення рівня капіталізації набуває особливої 

актуальності.

Масштаби глобалізації міжнародної економічної системи, насамперед, 

визначаються станом інтеграційних процесів на фінансовому ринку та в 

банківському секторі, зокрема. У багатьох країнах Східної та Центральної 

Європи, а також колишнього Радянського Союзу саме склад і діяльність 

банківських установ визначали «напрямок і швидкість» такої інтеграції . У різні 

роки банківські сектора Чехії, Польщі, Угорщини та інших країн ставали 

привабливими і відкритими для приходу в них іноземного капіталу в різних 

інвестиційних формах.

Подібні процеси торкнулися і банківську систему України. В силу своєї 

ліберальності та відносної відкритості банківської політики, вітчизняний



фінансовий ринок став однією з перших сфер активного залучення іноземних 

інвестицій. Недивним є той факт, що питання присутності іноземного капіталу, 

вперше підняті світовим співтовариством ще в середині 70-х років XX століття, 

сьогодні все частіше стають предметом активних наукових досліджень.

З метою оптимізації теоретичних підходів щодо вивчення впливу 

іноземних інвестицій на вітчизняну банківську систему, насамперед, доцільним 

буде виділення відомих форм їхнього надходження в Україну.

До активно реалізованим форм можна віднести:

-  участь інвесторів-нерезидентів у власному капіталі банків-резидентів 

України;

-  пряме кредитування банків України іноземними кредиторами (частіше 

материнськими або пов’язаними компаніями);

-  інвестування у вітчизняні банки шляхом придбання різних видів 

фінансових інструментів, номінованих як у національній, так і іноземній 

валютах (облігацій, депозитних сертифікатів);

-  надання надійними компаніями-нерезидентами фінансових і страхових 

гарантій банкам України.

Вищенаведений перелік також варто доповнити потенційними формами 

(поки що отримали активного застосування в Україні):

-  відкриття філій іноземних банків;

-  залучення приватних заощаджень нерезидентів на депозитні рахунки в 

банки України;

-  страхування та перестрахування банківських ризиків іноземними 

(міжнародними) страховими компаніями.

Однак, державна політика регулювання частки іноземного капіталу в 

банківській системі України має враховувати одночасно переваги та недоліки 

присутності банків з іноземним капіталом у банківському секторі.

Сучасні тенденції посткризового розвитку банківського бізнесу в Україні, 

зокрема вихід з ринку окремих іноземних інвесторів, загальне падіння його 

рентабельності, зміна пріоритетів споживачів банківських послуг у бік

7



підвищення запитів до транспарентності та надійності банків обумовлюють 

загострення проблеми забезпечення ефективності банківської діяльності. При 

цьому як об’єкт управління виступає вже не просто банк та його операції, а 

банківський бізнес в цілому, що висуває додаткові вимоги до врахування 

довгострокового часового горизонту та інтересів основних стейкхолдерів при 

прийнятті управлінських рішень.

Крім того, в умовах загострення конкуренції між банками за доступ до 

ресурсів та імплементації принципів корпоративного управління в практику 

вітчизняного банківництва особливої актуальності набуває необхідність 

розвитку науково-методичного забезпечення управління ефективністю 

банківського бізнесу.

Сьогодні в Україні намітилася зворотна тенденція -  відтік іноземних 

інвестицій з вітчизняної банківської системи. Підвищений рівень проблемності 

банківських активів, змушене відкликання капіталу європейськими кредитними 

установами, посилення концентрації банківського бізнесу в руках вітчизняних 

інвесторів, зниження рейтингу інвестиційної привабливості країни і окремо 

взятих компаній (у т. ч. банків) стали новими чинниками визначення 

доцільності входження іноземних інвестицій на ринок банківських послуг.

У свою чергу, змінилися і напрями його надходження. На зміну 

європейським фінансовим компаніям все активніше в банківську систему 

України приходить капітал пострадянських країн.

В даній частині загального наукового звіту «Розвиток механізму 

функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» 

сформовано результати власних авторських досліджень за трьома основними 

напрямками: визначення особливостей системи регулювання та нагляду за 

діяльністю банків України в умовах інтернаціоналізації капіталу та активізації 

процесів глобалізації фінансового ринку; визначення факторів та методичне 

забезпечення підходів до ефективного управління в умовах інтернаціоналізації 

банківського бізнесу; підвищення значимості маркетингової складової 

діяльності банків України під впливом іноземного капіталу.


