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ВСТУП 

Присутність іноземного капіталу на вітчизняному банківському ринку 

протягом тривалого часу викликає гарячі дискусії серед вітчизняних науковців 

з приводу характеру впливу на вітчизняну економіку. 

Досліджуючи основні мотиви і ризики присутності іноземного капіталу в 

банківському секторі України, вітчизняні вчені, наголошуючи на позитивній 

ролі іноземних банків у підвищенні капіталізації вітчизняної банківської 

системи в період економічного зростання, не один раз звертали увагу на 

великий ризик відпливу іноземного капіталу в період потрясінь і випробувань 

кризовими явищами фінансового характеру. 

Але специфіка інтегрованості вітчизняної економіки до глобалізованого 

економічного простору виявилася такою, що під час бурхливого розвитку 

світової фінансової кризи 2008-2010 рр. іноземні не тільки не пішли з 

банківської системи України, але й забезпечили їй фінансову стійкість завдяки 

збереженню припливу дефіцитних капітальних і кредитних коштів, 

використовуючи свої конкурентні переваги. 

Хоча, саме специфіка вітчизняного ринку обумовила мотивацію 

іноземних банків щодо активізації роботи на ринку України, навіть у кризовий 

період, а саме: недостатня глибина ринку банківських послуг (у т. ч. 

роздрібного сектора), перспективність формування надприбуткового 

кредитного портфеля в умовах високих кредитних ставок на ринку України у 

порівнянні з ЄС, незначна частини населення, охопленого кредитуванням, 

мінімальні ризики у контексті валютної політики НБУ. 

Актуальність дослідження зумовлена кількома причинами. По-перше, в 

рамках переговорного процесу щодо вступу України до європейської спільноти 

вимогою ряду країн є лібералізація сектору фінансових послуг (в т.ч. і шляхом 

допуску філій іноземних банків). 
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По-друге, розвиток великих вітчизняних компаній і необхідність 

підвищення капіталізації банківської системи вимагає додаткового припливу 

коштів, джерелами яких можуть виступати надходження на користь банків з 

іноземним капіталом від інвесторів-нерезидентів. 

По-третє, актуальність дослідження визначається необхідністю вивчити 

вплив банків з іноземним капіталом на конкуренцію, чутливість до банківських 

криз, скорочення прибутковості вітчизняних банків, зміну системи 

банківського нагляду та принципів формування захисту вкладників. 

По-четверте, розвиток банківської системи вимагає привнесення сучасних 

банківських технологій і новацій, розвитку корпоративної культури в 

українських банках відповідно до міжнародних стандартів, джерелом яких 

можуть бути іноземні банки та інші інвестиційні структури міжнародного 

масштабу діяльності. 

Основні конкурентні переваги групи банків з іноземним капіталом над 

іншими вітчизняними банками полягають у високому рівні зовнішньої 

підтримки, а саме можливості швидкого доступу до дешевих ресурсів 

материнських груп. 

Хоча зовнішня підтримка іноземних банків на території України 

материнськими компаніями може вважатися фактором фінансової стабілізації 

системи з точки зору ефективності, ліквідності й адекватності капіталу, така 

підтримка іноземних банків призвела до зростання зовнішньої заборгованості 

банківської системи України та появи специфічних ризиків. 

Світовий досвід показує, що для дієвого регулювання частки іноземного 

капіталу у фінансовому секторі необхідно чітко усвідомлювати мотиви 

входження іноземних банків у країну, серед яких: прагнення до захоплення 

нових ринків і отримання високого прибутку; можливість використання 

потенціалу розвитку ринку роздрібних банківських послуг; використання 

сприятливішого регуляторного середовища в умовах неповного впровадження 

міжнародних стандартів банківського регулювання, порівняно слабкого 

нагляду і ліберального ліцензування; прагнення до розширення бізнесу, яке 
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складно реалізувати в материнській країні через велику конкуренцію та 

обмеженість вільних ресурсів. 

На думку експертів, однією з основних причин витіснення іноземного 

капіталу з банківського сектору України є попит на банки з боку українських 

фінансових груп. 

Проте при дослідженні сучасної стану розвитку механізму 

функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу 

було також визначено за необхідне більш детально розглянути фактори, які 

змушують іноземних інвесторів продавати свої частки в українських банках або 

повністю згортати їх діяльність. 

Сьогодні в Україні спостерігається 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) залишаються істотними чинниками визначення доцільності входження 

іноземних інвестицій на ринок банківських послуг. 

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: 

- дослідження теоретичних та практичних аспектів регулювання 

банківської діяльності в умовах міжнародної глобалізації фінансового ринку; 

- визначення факторів та обґрунтування методичних підходів до 

впровадження засад транспарентності і прозорості управління банківською 

діяльністю; 

- обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності банків 

України в умовах інтернаціоналізації банківського бізнесу. 


