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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку банківська система (БС) 

України перебуває під впливом економічних, політичних кризових явищ в країні та 

глобальних змін у світовій фінансовій індустрії. Фінансова нестабільність, 

обмеженість власних внутрішніх ресурсів, зниження довіри до банків і необхідність 

підвищення їхньої капіталізації зумовлюють залучення до вітчизняної БС іноземних 

капіталів. Державні органи повинні застосовувати ефективні методи та інструменти 

регулювання іноземного банківництва (ІБ), що сприятиме розвитку національної 

економіки. Виникають питання обсягів і меж державного регулювання, а також 

потреби у визначенні стимулювальних або ж обмежувальних заходів щодо 

діяльності банків з іноземними капіталами (БІК) та філій іноземних банків (ФІБ) в 

Україні. Саме тому особливої важливості набуває поглиблення наукових досліджень 

державного регулювання іноземного банківництва (ДРІБ) в Україні. 

Теорії державного регулювання іноземного інвестування в економіку 

розробляли відомі представники економічної науки, такі як: Р. Гільфердінг, 

Дж. М. Кейнс, Ж. Б. Кольбер, Дж. Локк, Т. Мальтус, Т. Мен, В. Ойкен, Д. Рікардо, 

С. Сісмонді, Г. Скаруффі, А. Сміт, В. Стаффорд, М. Фрідмен, а також українські 

вчені: А. Антонович, М. Бунге, І. Вернадський, В. Желєзнов, П. Мігулін, М. Туган-

Барановський та інші, які відстоювали різні позиції щодо необхідності державного 

регулювання та залучення іноземних капіталів у національні БС. 

Проблеми залучення іноземних капіталів у БС України та країн світу 

досліджували такі сучасні вітчизняні та зарубіжні автори: А. Абалкіна, В. Агабалян, 

Е. Алексеєва, О. Барановський, О. Бутейко, А. Верников, М. Вжосек, О. Вовчак, 

Г. Габерлер, С. Гаймер, Дж. Гікс, Е. Глушкова, Р. Гриценко, Г. Джонсон, В. Дзеніс, 

О. Дзюблюк, Ж. Довгань, Н. Єрпилєва, Ч. Кіндлебергер, М. Козоріз, О. Колодізєв, 

Р. Корнилюк, В. Кутовенко, О. Лапко, Д. Лепетиков, А. Лузанов, М. Мамонов, 

А. Омельченко, Д. Полозенко, Т. Смовженко, О. Хмиз, О. Чуб, А. Шаповалов, 

М. Шарипов, Н. Шелудько, Ф. Шпиг та ін. Ці дослідники вивчали стан і 

перспективи діяльності іноземних банків, аналізували експансію іноземного 

капіталу в БС країн.  

Дослідженням проблем державного регулювання економіки та банківської 

діяльності присвячені праці вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема, 

Н. Антонової, О. Гаврильчука, М. Говлета, В. Гріллі, Л. Дмитриченко, Е. Джаффе, 

М. Долішнього, А. Епіфанова, М. Ергауста, Я. Жаліло, Є. Кауфмана, М. Крупки, 

В. Кушліна, С. Лобозинської, І. Лукінова, І. Михасюка, В. Приймака, Б. Пшика, 

С. Реверчука, М. Сагитдинова, Р. Слав’юка, М. Талберга, А. Ткаченка, 

А. Фернандес, О. Хаб’юка, Л. Швайки та ін. Вагомий внесок у розвиток окремих 

аспектів діяльності банків на міжнародних фінансових ринках в умовах глобалізації 

зробили такі автори: А. Гальчинський, В. Геєць, Р. Гріффін, Ю. Макогон, 

В. Міщенко, С. Моринець, А. Петров, А. Філіпченко, Г. Черніченко та ін. 

Зважаючи на наукові здобутки авторів, існує необхідність комплексного 

дослідження теоретико-методологічних і прикладних аспектів ДРІБ в сучасних 

умовах розвитку вітчизняної економіки. Потребують ґрунтовного вивчення 

інституційні моделі державного регулювання, виявлення переваг, недоліків та 

ефективності ІБ. Чітке формулювання цілей, форм, суб’єктів, об’єктів, методів та 
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інструментів регулювання державними органами діяльності БІК і ФІБ в Україні 

дасть змогу вдосконалити процес регулювання, визначити функції та перспективи 

діяльності органів державного регулювання, надати рекомендації щодо покращення 

правового, податкового, конкурентного регулювання, виявити вплив ІБ на 

фінансово-економічну безпеку держави, а також виробити концепцію ефективного 

ДРІБ, що сприятиме безпечному розвитку БС України за участі іноземних 

інвесторів. Це визначає актуальність теми дисертаційної роботи, її мету й основні 

завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри банківського і 

страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Вона є складовою частиною держбюджетних тем кафедри: “Оптимізація 

регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі України” (державна 

реєстрація № 0108U004147); “Управління реструктуризацією фінансових 

посередників в економіці України” (державна реєстрація № 0110U001362), 

“Управління грошовим господарством фінансових посередників в економіці 

України” (державна реєстрація № 0112U003245). Порушена проблематика 

вирішується і в межах реалізації теми “Управління відтворенням банківського і 

страхового бізнесу в Україні” (державна реєстрація № 0116U001643). Особистий 

внесок автора полягає у дослідженні теоретичних і прикладних проблем ДРІБ та 

розробленні рекомендацій щодо удосконалення правового, конкурентного, 

податкового регулювання, банківського нагляду та контролю, підвищення 

ефективності функціонування вітчизняного й іноземного банківництва в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

теоретико-методологічних підходів до формування механізму ДРІБ, надання 

практичних рекомендацій щодо його вдосконалення та підвищення ефективності 

функціонування БС України в сучасних умовах розвитку економіки. 

Для досягнення мети в роботі поставлено такі завдання: 

 з’ясувати сутність ІБ, визначити його ознаки, функції, цілі, види, суб’єкти та 

організаційно-структурні форми функціонування; 

 обґрунтувати зміст ДРІБ, систематизувати науковий інструментарій 

дослідження ДРІБ; 

 визначити роль та основні складові елементи системи ДРІБ, виробити 

класифікацію ознак і видів ДРІБ, розкрити його цілі та функції; 

 розробити механізм ДРІБ, систематизувати основні елементи та принципи 

його реалізації; 

 дослідити інституційні моделі регулювання ІБ та з’ясувати напрями взаємодії 

органів, які здійснюють інституційне регулювання ІБ в Україні; 

 висвітлити процеси еволюції ІБ, охарактеризувати основні періоди, тенденції 

й особливості його розвитку в Україні, розглянути переваги та недоліки відкриття 

ФІБ в Україні; 

 охарактеризувати структуру власності БІК в Україні, здійснити порівняльне 

оцінювання ефективності іноземного та вітчизняного банківництва в Україні; 

 виявити регіональні чинники й особливості розвитку ІБ, розглянути рівень 
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концентрації БІК в Україні за сукупністю показників; 

 систематизувати правове регулювання ІБ за низкою ознак, з’ясувати його 

недоліки та надати рекомендації щодо його вдосконалення в Україні; 

 сформулювати методи й інструменти податкового регулювання ІБ, виявити 

основні принципи реалізації та шляхи його покращення в Україні; 

 розкрити напрями поліпшення конкурентного регулювання ІБ в Україні; 

 надати рекомендації НБУ щодо удосконалення регулювання ІБ; 

 оцінити вплив іноземного банківського капіталу на стан фінансово-

економічної безпеки держави та запропонувати напрями удосконалення ДРІБ в 

умовах циклічності розвитку економіки; 

 сформувати Концепцію ДРІБ в Україні на середньострокову перспективу. 

Об’єктом дослідження є процеси державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні засади 

функціонування механізму державного регулювання іноземного банківництва в 

Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань 

у роботі застосовано такі методи дослідження: системний, наукової абстракції (під 

час дослідження сутності, ієрархічності та складових елементів системи ДРІБ, 

ефективної взаємодії між вітчизняними й іноземними банками), історичний, 

логічний (у вивченні сучасного стану та генезису ІБ і його державного регулювання 

в Україні, виявлення тенденцій розвитку), індукції та дедукції (для виявлення 

особливостей і закономірностей ДРІБ, отримання висновків і надання рекомендацій 

щодо механізмів і моделей регулювання діяльності БІК), аналізу та синтезу (для 

пізнання цілісності системи ДРІБ як економічного об’єкта, визначення його 

функцій, принципів та видів), економіко-статистичний (для оцінки розвитку ІБ, 

вивчення застосування регулятивних інструментів державними органами), 

групування (для класифікації видів і функцій ІБ, методів, принципів та інструментів 

ДРІБ), моделювання (під час кореляційно-регресійного аналізу впливу основних 

індикаторів ІБ на фінансово-економічну безпеку держави), табличний, графічний 

(для наочного відображення виявлених тенденцій, залежностей і закономірностей 

ДРІБ в Україні), прогнозування (для прогнозування зміни основних показників 

економічного розвитку держави під впливом залучення іноземних капіталів). 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти України і зарубіжних країн, директиви ЄС, інформаційні та статистичні 

матеріали Національного банку України (НБУ), Державної служби статистики 

України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України 

(ДФСУ), Антимонопольного комітету України (АМКУ), Асоціації українських 

банків (АУБ), Незалежної асоціації банків України (НАБУ), інших органів 

державної влади та управління, офіційні звіти та матеріали Міжнародного 

валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ), Базельського комітету з 

банківського нагляду, монографії, публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, 

науково-методична та довідкова література, матеріали банків, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої 
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наукової проблеми – поглибленні, систематизації та розробленні нових теоретико-

методологічних і прикладних засад ДРІБ в сучасній економіці України. 

До найвагоміших наукових результатів дисертації, що становлять наукову 

новизну, належать такі: 

уперше: 

 на основі узагальнення теоретичних і методологічних підходів 

обґрунтовано сутність ДРІБ, яка розкрита через систему інституційно-правових 

заходів держави й охоплює законодавче, податкове, конкурентне регулювання, 

банківський нагляд за суб’єктами ІБ, що дозволило розробити Концепцію ДРІБ в 

Україні на середньострокову перспективу, котра включає основні цілі, принципи, 

методи, інструменти, механізми регулювання іноземного капіталу у вітчизняних 

банках, напрями вдосконалення діяльності державних органів влади та очікувані 

результати. Це сприятиме забезпеченню фінансової стабільності, надійності й 

ефективності БС України за участі іноземних інвесторів, досягненню основних 

цілей економічної та соціальної політики держави; 

 запропоновано науково-методичний підхід до визначення впливу ІБ на 

фінансово-економічну безпеку країни з використанням кореляційно-регресійного 

аналізу та сценарного підходу, який відображає взаємозв’язки показників ІБ й 

основних індикаторів фінансово-економічної безпеки держави (ВВП, рівня інфляції, 

дефіциту бюджету, валового зовнішнього боргу, рівня тіньової економіки, грошової 

маси, міжнародних резервів центрального банку, вартості кредитів, частки 

простроченої кредитної заборгованості, рентабельності капіталу та активів БС) з 

часовим інтервалом 9 років. Це дозволило спрогнозувати значення показників 

фінансово-економічної безпеки держави під впливом розвитку ІБ, обґрунтувати 

позитивні і негативні наслідки такого впливу в умовах циклічно-кризового розвитку 

економіки та БС України і визначити пріоритетні методи та інструменти ДРІБ; 

 розроблено й обґрунтовано механізм податкового регулювання ІБ, 

ефективна реалізація якого передбачає дотримання низки принципів 

(обов’язковості, пропорційності, необтяжливості, стабільності, правової 

забезпеченості, стимулювальності, відповідальності) і напрямів покращення 

податкового регулювання ІБ в Україні (удосконалення податкового законодавства, 

вироблення системи стимулювання ІБ). Це дало змогу розробити наукові 

рекомендації стосовно застосування цільового тимчасового пільгового 

оподаткування ІБ залежно від спрямування іноземних інвестицій (зі встановленням 

строку дії податкової пільги), регресивного оподаткування за визначеною шкалою 

відповідно до обсягів отримуваного прибутку БІК із застосуванням граничної ставки 

податку (мінімального та максимального розміру ставки податку), 

диференційованого підходу в оподаткуванні БІК залежно від обсягів вкладення 

коштів БІК у розвиток пріоритетних галузей економіки країни, що дозволить 

оптимізувати податкове регулювання ІБ, стимулювати його розвиток, впливати на 

реорганізаційні процеси в ІБ; 

удосконалено:  

 понятійний апарат і наукову термінологію ДРІБ, зокрема запропоновано 

визначення понять: “іноземне банківництво” (у вузькому та широкому значеннях), 

“державне регулювання іноземного банківництва”; уточнено поняття: “система 
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державного регулювання іноземного банківництва”, “механізм державного 

регулювання іноземного банківництва”, “міжнародний рух банківського капіталу”, 

“правове регулювання іноземного банківництва”, “реорганізація у секторі 

іноземного банківництва”, що поглиблює розуміння сутності, причин і змісту 

досліджуваної теми; 

 теоретичні підходи до дослідження ДРІБ, зокрема: обґрунтовано функції 

ДРІБ, які об’єднано у три групи – методичні (цільова, мотиваційна, інформаційна, 

аналітична), організаційно-управлінські (планування, інституційна, контрольна, 

координаційна, регламентувальна, коригувальна) та соціально-економічні (захисна, 

стабілізаційна, стимулювальна, інтеграційна), а також визначено загальні та 

специфічні принципи ДРІБ, що розширює теоретико-методологічні засади і сприяє 

вибору оптимальних методів та інструментів ДРІБ в Україні; 

 структуру системи ДРІБ із застосуванням структурно-функціонального 

підходу, виділено її основні елементи та визначено місце в інституційному 

середовищі, що дозволило сформувати механізм ДРІБ, виділити методи та 

інструменти, які впливають на розвиток ІБ в Україні, а також розробити 

класифікаційні ознаки і види ДРІБ. Це дало змогу побудувати матрицю 

відповідності цілей та інструментів ДРІБ, виробити інституційну модель ДРІБ й 

алгоритм взаємодії органів, що здійснюють інституційне регулювання ІБ в Україні, 

та впорядкувати і поглибити теорію державного регулювання банківництва; 

 інструментарій правового регулювання ІБ, систематизовано його 

класифікаційні ознаки та види, що дозволило розробити структуру проекту Закону 

України “Про порядок створення, діяльності банків з іноземним капіталом, їхніх 

структурних підрозділів і філій іноземних банків в Україні”. Це сприятиме 

формуванню правових принципів організації ІБ в Україні, розвитку конкуренції на 

банківському ринку та стимулюватиме поліпшення інституційно-правового 

регулювання ІБ; 

 організаційно-управлінські підходи до поліпшення конкурентного 

регулювання ІБ, а саме: забезпечення ефективного розподілу функцій 

антимонопольних органів; контроль за концентрацією й централізацією іноземного 

банківського капіталу, що дозволило сформувати концептуальні засади поліпшення 

антимонопольного законодавства у частині захисту економічної конкуренції у БС та 

обґрунтувати доцільність ухвалення АМКУ  Положення “Про недопущення 

монополізації банківського ринку іноземними інвесторами” та розроблення “Правил 

професійної етики конкуренції у сфері іноземного банківництва в Україні”. Це 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної БС та ефективності 

захисту прав учасників банківського ринку; 

 методичні підходи до оцінювання регіонального розвитку та концентрації 

ІБ, комплексного аналізу структури власності БІК в Україні, що дозволило 

розрахувати ефективність ІБ, запропонувати на основі використання SWOT-аналізу 

стратегію входження іноземних інвесторів на український ринок та розробити 

рекомендації щодо удосконалення ДРІБ в умовах децентралізації економіки шляхом 

забезпечення прозорості структури власності та критеріїв діяльності іноземних 

банків на фінансовому ринку України; 
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одержали подальший розвиток: 

 систематизація видів БІК, яким дозволено провадити свою діяльність в 

Україні; виявлення сутнісних ознак ІБ, фундаментальних (стратегічних і тактичних) 

цілей ІБ для іноземних інвесторів, національних власників банків і банківської 

системи держави; виділення суб’єктів та функцій ІБ, що дало змогу доповнити та 

вдосконалити періодизацію розвитку ІБ в Україні та сформулювати основні 

тенденції, напрями й можливості підвищення ефективності функціонування ІБ; 

 закономірності та тенденції розвитку ІБ у короткостроковому та 

довгостроковому періодах часу, зокрема аналіз позитивних і негативних наслідків 

функціонування БІК і ФІБ з урахуванням особливостей сучасного стану економіки 

дозволив обґрунтувати виявлені переваги та недоліки участі іноземних банківських 

капіталів і запропонувати оптимальні методи й інструменти регулювання ІБ 

відповідно до напрямів його розвитку; 

 теоретико-методологічні підходи до оцінювання рівня довіри населення до 

БІК, зокрема з використанням методу анкетування респондентів, згрупованих за 

віковими, професійними та регіональними ознаками. На основі цього виявлено 

вплив структури власності на вибір населенням банку, що дало змогу сформулювати 

наукові положення щодо необхідності розвитку та стимулювання ІБ, визначити 

перспективні напрями його державного регулювання в Україні; 

 наукові підходи до визначення функціональної ролі центрального банку в 

механізмі ДРІБ, зокрема виділено нормотворчу, реєструвальну, обмежувальну, 

операційну, структуризаційну, наглядову, рекомендаційну, інформаційну функції, 

забезпечення виконання яких покращить роботу центрального банку, 

стимулюватиме підвищенню ефективності та вдосконалення банківського правового 

регулювання, реорганізаційних процесів, нагляду та контролю за ІБ; 

 обґрунтування напрямів поліпшення інституційного середовища 

регулювання ІБ шляхом розвитку механізму функціонування саморегулівних 

організацій, діяльність яких сприятиме забезпеченню прозорості ІБ, мінімізації 

ризиків і загроз, впровадженню сучасної методології ведення банківського бізнесу, 

що у підсумку формуватиме умови для стабільного та безпечного розвитку 

економіки держави. 

Практичне значення одержаних результатів. Наукові положення, висновки 

та рекомендації можуть бути використані органами державної влади для 

удосконалення механізму та інструментарію ДРІБ, у практичній діяльності 

вітчизняних та іноземних банків, навчальному процесі з підготовки фахівців для 

банківської сфери. 

Окремі теоретичні положення та практичні рекомендації використані у 

розробленні основних напрямів співпраці БІК та місцевих органів влади Постійною 

комісією з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності Львівської обласної ради (довідка № 02-вих-982 від 13.10.2015 р.). 

Висновки та пропозиції щодо інструментів міжнародного інституційного 

регулювання, форм національного регулювання і розвитку ІБ в Україні використані 

в роботі Міжнародного Банку Азербайджана (м. Баку, Азербайджан) як 

методологічна основа для аналізу можливостей та розроблення стратегій виходу 
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банку на український фінансовий ринок (довідка № 237-SM/E-04 від 01.06.2012 р.). 

Низка рекомендацій дисертаційної роботи, зокрема щодо стимулювання залучення 

іноземного капіталу у вітчизняну банківську систему, контролю за іноземними 

банківськими капіталами враховані в ході роботи Парламентських слухань “Про 

шляхи стабілізації банківської системи України” (18.02.2015 р.) та використані під 

час опрацювання Рекомендацій зазначених слухань Комітетом Верховної Ради 

України з питань фінансової політики і банківської діяльності. Окремі наукові 

положення лягли в основу розроблення методологічного інструментарію 

податкового регулювання для забезпечення прозорості фінансових операцій 

іноземними інвесторами та недопущення реалізації ними схем ухилення від сплати 

податків та були використані для вдосконалення форм і методів податкового 

регулювання Галицькою ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (довідка № 2885/2500-

020 від 16.03.2016 р.). Висновки і пропозиції дисертації щодо механізмів лобіювання 

інтересів банківського бізнесу, відновлення довіри до банків використані у роботі 

Асоціації банків Львівщини з метою активізації процесу банківського 

саморегулювання (довідка № 02-2 від 02.06.2016 р.). Результати дисертаційної 

роботи, зокрема щодо покращення конкурентного регулювання й удосконалення 

антимонопольного законодавства було використано під час підготовки нормативних 

й аналітичних матеріалів у Львівському обласному територіальному відділенні 

Антимонопольного комітету України (довідка № 13/04-918 від 13.06.2016 р.). 

Основні наукові положення і результати дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі економічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, зокрема для розроблення навчально-методичного 

забезпечення та викладання навчальних дисциплін “Банківська система”, 

“Банківські продукти”, “Банківське регулювання і нагляд”, “Міжнародні розрахунки 

і валютні операції”, “Іноземне банківництво”, “Міжнародний банківський бізнес”, 

“Аналіз банківської діяльності”, “Грошово-кредитна політика”, “Державне 

регулювання економіки” (довідка № 2127-Н від 10.05.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням, у якому розроблено наукові положення, методологічні підходи та 

практичні рекомендації щодо вдосконалення ДРІБ в Україні. Висновки та 

пропозиції, що виносяться на захист, отримані автором самостійно і викладені у 

наукових публікаціях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 

використані лише ідеї та положення, які становлять особистий внесок автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні та 

практичні положення й результати наукового дослідження оприлюднені на 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних 

конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції “Економічна система 

України: минуле, сучасне, майбутнє” (Львів, 2005 р.), І Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи 

в Україні” (Львів, 2007 р.), ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах 

глобалізації” (Луцьк, 2007 р.), Першій науково-практичній конференції молодих 

науковців, аспірантів, здобувачів і студентів “Актуальні проблеми і перспективи 

розвитку економіки України” (Луцьк, 2008 р.), Міжнародній науково-практичній 
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конференції “Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми 

науки і практики” (Харків, 2009 р.), ІІІ міжнародній науково-практичній конференції 

“Стратегія розвитку України у глобальному середовищі” (Сімферополь, 2009 р.), І 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми забезпечення 

стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, практика та світовий 

досвід” (Львів, 2012 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і 

молодих вчених “Актуальні економіко-правові проблеми розвитку суб’єктів 

господарювання в Україні: теоретичні й практичні аспекти” (Харків, 2012 р.), І-шій 

міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Актуальні проблеми 

розвитку та безпеки фінансового бізнесу в умовах глобалізації” (Львів, 2013 р.), 

Всеукраїнській науковій Інтернет-конференції “Розвиток банківського бізнесу в 

умовах глобальної нестабільності” (Тернопіль, 2013 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції “Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні 

гіпотези” (Київ, 2015 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції 

“Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України” (Ужгород, 2015 р.), 

щорічних звітних науково-практичних конференціях викладачів і аспірантів 

економічного факультету, наукових семінарах кафедри банківського і страхового 

бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 42 

наукові праці загальним обсягом 98,6 друк. арк., з яких автору належить 70,2 друк. 

арк., у тому числі: дві одноосібні монографії (14,6 і 37,1 друк. арк.), участь у двох 

колективних монографіях (автору належить 2,8 друк. арк.), 25 статей у наукових 

фахових виданнях (з них дві – у співавторстві, п’ять – в іноземних виданнях), 13 

публікацій у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи 

становить 569 сторінок, у тому числі основний текст – 408 сторінок. Дисертація 

містить 16 таблиць і 43 рисунки. Список використаних джерел налічує 484 

найменування на 49 сторінках, 24 додатки подано на 95 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, сформульовано наукову 

новизну одержаних результатів, теоретичне та практичне значення роботи, наведено 

дані про апробацію і публікації результатів дослідження. 

У першому розділі “Теоретичні основи державного регулювання 

іноземного банківництва” розкрито сутність і функції ІБ, глобалізаційні виміри 

інституціоналізації міжнародного руху банківського капіталу, визначено суб’єкти, 

організаційно-структурні форми та види ІБ, а також досліджено внесок економічної 

науки в розвиток теорій ІБ та його державного регулювання. 

У дисертації наголошено на особливій ролі іноземних капіталів у розвитку та 

стабілізації БС України й об’єктивній необхідності ефективного ДРІБ. Вивчення 

різних наукових підходів до розуміння базових понять досліджуваної проблеми дало 

змогу визначити ІБ у вузькому та широкому значеннях. Іноземне банківництво у 

вузькому тлумаченні – це участь і діяльність іноземного інвестора (країни-
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інвестора) у БС країни, яка приймає іноземні інвестиції. У широкому розумінні 

іноземне банківництво автор визначає як особливий вид міжнародної господарської 

діяльності, що полягає в організації та функціонуванні банків, які повністю або 

частково створені за рахунок іноземного капіталу, реалізують свої функції на 

території країни-реципієнта з приводу банківського обслуговування клієнтів для 

одержання прибутку, що сприяє розвитку БС та задоволенню потреб економіки. ІБ 

пов’язане з процесами іноземного інвестування у БС країни через створення БІК, що 

сприяє її розвитку, стабілізації та забезпеченню конкурентного середовища.  

Автором обґрунтовано сутнісні ознаки та функціональну роль ІБ. Виділено 

організаційно-операційну, довірчу, безпекову, адміністративно-управлінську, 

стимулювальну, цільову, інтеграційну, інформаційну, адаптаційну та соціально-

економічну функції ІБ. У межах цільової функції сформульовано фундаментальні 

цілі участі іноземних інвесторів у БС зарубіжних країн (можливість отримання 

вищих прибутків, ліберальна державна політика, сприятлива система 

оподаткування, контроль пріоритетних галузей економіки країни-реципієнта, 

розширення мережі банку), цілі залучення національними власниками банків 

іноземних інвесторів (підвищення рівня капіталізації за рахунок іноземного 

капіталу, отримання прибутків від продажу банку, підвищення показників розвитку 

та довіри до банку), цілі БС щодо залучення іноземних капіталів (інтеграція країни у 

світовий фінансовий простір, підвищення інвестиційної привабливості та іміджу 

країни, сприяння розвитку економіки за рахунок додаткових фінансових ресурсів). 

Міжнародний рух банківського капіталу автор тлумачить як переміщення 

фінансових капіталів між країнами, які виконують банківські установи шляхом 

капіталовкладень у вигляді іноземних інвестицій, а також проведення депозитних, 

кредитних і розрахункових операцій банками, що виходять за межі національних 

кордонів, щоб одержати прибуток. Основними глобалізаційними чинниками, які 

впливають на розвиток ІБ, є: активізація інституційних змін і міжнародних потоків 

капіталів, посилення концентрації банківського капіталу, впровадження банківських 

інновацій та інформаційних технологій, лібералізація і дерегулювання ринків, 

розвиток конкуренції, міграція населення тощо. Ці чинники дисертантом об’єднано 

у такі групи: економічні, політичні, міжнародні, технічні та соціальні. 

У дисертаційній роботі визначено сутнісну різницю між поняттями “банк з 

іноземним капіталом” та “іноземний банк”, які часто ототожнюються, оскільки 

характеризують участь нерезидентів у капіталі банків. Автор наголошує, що 

наведені визначення мають спільні характерні ознаки: існування закордонних 

власників капіталу, який вони інвестують у БС іноземної держави, ступінь 

володіння банком і діяльність у власних інтересах. Відмінними рисами є місце 

реєстрації банків і можливість їхнього контролю та регулювання з боку органів 

банківського нагляду. БІК (з повною чи частковою участю іноземних інвесторів) є 

банками-резидентами країни вкладення капіталу, оскільки вони створені та 

зареєстровані в країні-реципієнті, а іноземні банки є банками-нерезидентами – 

зарубіжними банками, які зареєстровані і розташовані за межами країни-реципієнта. 

Автором запропонована класифікація ознак і видів БІК, яка найбільш повно 

охоплює різноманітні особливості банків для їхнього ефективного регулювання. 

Виділено такі ознаки: частка іноземного інвестора у банку, спеціалізація діяльності 
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на національному ринку, наявність мережі структурних підрозділів у країні 

розташування, форма власності іноземного інвестора за кордоном, кількість 

іноземних інвесторів, територіальне охоплення клієнтів, порядок створення банку, 

група банків за розміром активів, структура власності БІК, філійна мережа на 

світовому ринку, кількість країн, в яких зареєстровані іноземні власники. 

Аналіз дисертантом місця та взаємозв’язків між суб’єктами ІБ й іншими 

учасниками ринку дало змогу розробити дієвий механізм організації їхніх 

взаємовідносин і сприяти формуванню системи державного регулювання задля 

забезпечення ефективного розвитку. Автор доходить висновку, що суб’єктами ДРІБ 

є органи регулювання (на державному та наддержавному рівнях), які впливають на 

ефективність ведення ІБ в країні, формують належні умови та позитивний імідж для 

залучення іноземних інвесторів. Водночас об’єктами ДРІБ є БІК, філії та 

представництва іноземних банків у країні-реципієнті, тобто банківські установи, 

створені за участі іноземних інвесторів. БІК та іноземні банки в Україні мають 

право діяти в таких організаційно-структурних одиницях: дочірня установа 

іноземного банку, банк із частковою участю іноземного капіталу, філія та 

представництво іноземного банку. 

У другому розділі “Методологія аналізу державного регулювання 

іноземного банківництва” розкрито зміст поняття ДРІБ, науковий інструментарій 

дослідження, за допомогою системного підходу виявлено сутність і складові 

елементи системи ДРІБ, обґрунтовано інституційні моделі регулювання ІБ. 

У роботі з’ясовано, що ДРІБ є складовою державного регулювання БС, яке 

поряд із державним регулюванням іноземного інвестування є структурним 

елементом державного регулювання економіки. Автором визначено, що державне 

регулювання іноземного банківництва – це сукупність цілеспрямованих заходів 

впливу держави на процеси руху іноземного банківського капіталу та діяльність 

суб’єктів ІБ, які реалізуються через систему регулювальних органів, забезпечують 

розвиток та оптимальні умови для діяльності установ іноземних банків і 

функціонування БС країни, спрямовані на досягнення цілей економічної та 

соціальної політики держави. 

Аналіз теоретико-методологічних аспектів дисертаційної теми дав змогу 

автору розкрити сутність поняття системи ДРІБ як сукупності функціональних 

підсистем та їхніх складових елементів у сфері державного регулювання, які діють у 

взаємозв’язку впродовж певного історичного періоду та сприяють ефективному 

розвитку ІБ в країні. ДРІБ має ознаки системи: цілісність (із зникненням 

взаємозв’язків між елементами зникає вся система); наявність підсистем і зв’язків 

між ними або наявність структури системи; зв’язки з навколишнім середовищем 

щодо обміну ресурсами; підлеглість всієї організації системи певній цілі; 

емерджентність або неможливість зведення властивостей системи до суми 

властивостей елементів. Сама система ДРІБ включає підсистеми (регулювання 

центральним банком, законодавче, податкове, конкурентне, внутрішньобанківське 

регулювання) і належить до надсистеми – наддержавне регулювання ІБ. Головними 

елементами системи ДРІБ визначено: суб’єкти та об’єкти державного регулювання 

ІБ, цілі та функції, форми, методи і принципи регулювання, інструменти державного 

регулювання, стратегії та пріоритети регулятивної діяльності держави у сфері ІБ. 
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Дисертантом обґрунтовано функції ДРІБ, які згруповано за критерієм 

характеру й організації взаємовідносин і впливу на об’єкт регулювання у: методичні 

(формування підвалин до процесу ДРІБ, охоплюють визначення цілей регулювання, 

завдань, створення методик, характеристику мотивацій і стимулів, способів і засобів 

досягнення ефективних результатів державного регулювання), організаційно-

управлінські (організація функціонування механізму та координація взаємозв’язків 

між суб’єктами та об’єктами ДРІБ) та соціально-економічні (отримання кінцевого 

результату державного регулювання, досягнення соціального ефекту, забезпечення 

соціального захисту та справедливості між учасниками вітчизняного та іноземного 

банківництва) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функції державного регулювання іноземного банківництва
*
 

* 
Джерело: розроблено автором 

 

Системно-структурний підхід та аналіз наукових поглядів щодо класифікацій 

державного регулювання дав змогу визначити головні ознаки і види ДРІБ. До таких 

ознак зачислено: спосіб втручання держави в ІБ, характер регулювання державою 

розвитку ІБ, методи ДРІБ, спосіб впливу на об’єкт державного регулювання, 

періодичність проведення регулювальних заходів, умови загальноекономічного 

розвитку, ступінь охоплення та форми державного регулювання, територіальна 

спрямованість регулювання, завдання державного впливу, суб’єкти та об’єкти 

державного регулювання, напрями діяльності об’єктів регулювання у країні 

перебування, цілі державного регулювання, організація діяльності іноземного банку 

на ринку. 

Взаємодія форм, методів та інструментів утворює механізм регулювання 

(рис. 2). Механізм ДРІБ – це взаємодія окремих елементів системи ДРІБ (форм, 

методів та інструментів), за допомогою яких реалізуються діючі в конкретних 

умовах у певний період економічні принципи та закони. Механізм регулювання 

передбачає наявність конкретної процедури проведення регулятивної політики 

державними органами, вводиться в дію суб’єктами регулювання для забезпечення 

ефективного розвитку БС країни. 

Автор у межах правових методів регулювання ІБ розрізняє законодавчі 

(розроблення й ухвалення законодавчих актів) і нормативно-правові (розроблення й 

ухвалення підзаконних нормативно-правових актів органами регулювання). 
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Рис. 2. Механізм державного регулювання іноземного банківництва
*
 

* 
Джерело: розроблено автором 

 

В адміністративному регулюванні ІБ виділено регламентаційні 

(регламентування порядку створення, ліцензування, реорганізації та ліквідації, 

організації діяльності БІК на різних ринках, визначення облікової політики, порядку 

рефінансування, інспектування, організації антимонопольної та податкової 

політики, регулювання цін, перевірки дотримання законодавчих вимог у сфері 

фінансового моніторингу) та протекціоністські (встановлення квот на участь 

іноземного капіталу в окремих банках і капіталі БС загалом, обмежень на виконання 

БІК окремих видів діяльності, заборона відкриття філій чи дочірніх структур банків-

нерезидентів, використання примусових реорганізацій банків, призначення 

тимчасових адміністрацій, вжиття санкцій у разі порушення законодавчих чи інших 

вимог тощо) методи. В економічному регулюванні ІБ дисертантом виокремлено 

стимулювальні (гарантування, стимулювання, визначення пільг), нормативно-

коригувальні (нормування і лімітування, резервування, оподаткування) та 

роз’яснювально-інформаційні (консультування, інформування) методи. Специфічні 

методи регулювання ІБ поділено на перспективні (прогнозування розвитку ІБ, 

планування та розроблення програм, концепцій державного регулювання БС за 

участю іноземних інвесторів, поліпшення інвестиційного клімату в країні для 

залучення іноземних банківських капіталів) і захисні (захист інтересів учасників ІБ, 

національних інтересів, розроблення системи безпеки національної БС й економіки). 

У роботі наголошено, що ефективність реалізації механізму ДРІБ залежить від 

дотримання певних принципів, якими є: загальні, притаманні державному 

регулюванню загалом і регулюванню, нагляду та контролю за банківництвом 
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Механізм ДРІБ 

Форми ДРІБ 

- правове регулювання; 
- грошово-кредитне 

регулювання; 
- банківський нагляд; 
- податкове регулювання; 
- конкурентне регулювання 

Методи ДРІБ 

- правові методи; 

- адміністративні методи; 

- економічні методи; 

- специфічні методи 

Інструменти ДРІБ 

- податки та збори; 

- ціни, стимули, пільги; 

- обмеження, дозволи, квоти; 

- нормативи і ліміти; 

- санкції тощо 

Об’єкти ДРІБ 

Філії іноземних банків 

Представництва 

іноземних банків 

Дочірні структури інозем-

них банків (повністю або 

понад 50 % належить 

іноземному інвестору) 

Філія 

Відділення 

Представництво 

Банки з частковою участю 
іноземного капіталу  

(менше 50 %) 

Філія 

Відділення 

Представництво 
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(законність, прозорість, відповідальність, ефективність, незалежність, об’єктивність, 

оптимальність, оперативність, гнучкість, неперервність), та специфічні, властиві 

саме ІБ, які враховують особливості та відображають специфіку ДРІБ 

(неупередженість органів регулювання щодо функціонування БІК і ФІБ, захист 

економічних інтересів, стимулювання розвитку національної економіки, 

узгодженість і консолідований нагляд, обмін інформацією). 

Дисертантом зроблено висновок, що серед проблем і перешкод розвитку ІБ в 

Україні є не лише політична та економічна нестабільність у державі, а й 

непривабливий інвестиційний клімат, недосконалість і суперечності вітчизняної 

правової бази, неефективний розподіл регулятивних функцій органів державної 

влади щодо регулювання діяльності БІК, ФІБ в Україні. Першочерговим завданням 

для розвитку вітчизняної БС має бути визначення оптимальної побудови 

інституційної моделі ДРІБ в Україні. Дослідження показало, що інституційна 

модель ДРІБ повинна враховувати взаємодію регулювальних суб’єктів держави та 

ринку, їхній вплив на діяльність та активність учасників ІБ. На ринку під впливом 

попиту та пропозиції відбувається регулювання та врівноваження потреб, 

можливостей для задоволення фінансових вимог учасників ІБ. При цьому важливе 

значення в регулюванні має держава, регулятивна роль якої особливо простежується 

в періоди фінансової нестабільності та кризових явищ в економіці. Проведений 

аналіз засвідчив, що розвиток ІБ в Україні регулюють дві самостійно діючі 

інституційні системи, які формують сукупність регулювальних інституцій, норм і 

правил, що впливають на ІБ: 1) міжнародна (наддержавна, наднаціональна) 

інституційна система регулювання (регламентує діяльність іноземних банків на 

глобальному рівні, зокрема на ринку країни-інвестора та міжнародному 

фінансовому ринку); 2) національна або державна інституційна система 

регулювання (діяльність державних органів країни-реципієнта, тобто на локальному 

рівні у межах країни розташування іноземного капіталу). Саме національний 

інституційний рівень формує систему ДРІБ, яка, однак, перебуває під впливом 

наднаціональних органів, що реалізовують рекомендаційні, консультаційні і 

контрольні функції. Запропоновано розглядати інституційну модель ДРІБ не лише з 

позицій регулювальних установ і організацій держави, а й через призму поєднання 

ринкових і державних засад, налагодження взаємозв’язків суб’єктів ІБ між собою та 

з іншими учасниками ринку, процесу організації такої взаємодії для забезпечення 

власних інтересів економічних суб’єктів і досягнення загальної мети – розвитку БС 

країни. Ефективність органів державного регулювання залежить від їхньої взаємодії 

та координації діяльності у сфері ІБ, чіткого розмежування та виключення 

дублювання функцій, забезпечення відповідальності за прийняття рішень, 

спрямування роботи з формування фінансово стабільної БС і сприяння розвитку 

економіки держави загалом. 

У третьому розділі “Особливості розвитку іноземного банківництва в 

Україні” проаналізовано сучасний стан та обґрунтовано періодизацію розвитку ІБ в 

Україні, оцінено переваги та недоліки відкриття ФІБ в Україні, вивчено структуру 

власності й ефективність діяльності БІК в Україні, виявлено регіональні чинники 

розвитку та розраховано рівень концентрації ІБ в Україні. 

На основі оцінки кількісних параметрів змін розвитку ІБ (табл. 1), а також 
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якісного критерію – активності створення та функціонування БІК – удосконалено 

періодизацію розвитку ІБ в незалежній Україні.  

Таблиця 1 

Показники розвитку ІБ в Україні, 1994–2015 рр. (станом на кінець періоду)
*
 

                                                  Роки 

Показник 1
9

9
4
 

1
9

9
5
 

1
9

9
6
 

1
9

9
7
 

1
9

9
8
 

1
9

9
9
 

2
0

0
0
 

2
0
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Кількість банків з іноземним капіталом 12 12 14 22 28 30 31 28 20 20 19 

Темпи зростання (спадання) кількості банків з 

іноземним капіталом, %  
- 100 116,7 157,1 127,3 107,1 103,3 90,3 71,4 100 95 

Кількість банків зі 100 % іноземним капіталом 1 1 2 6 9 8 7 6 7 7 7 

Частка банків з іноземним капіталом, % від 

загальної кількості банків України 
5,3 5,2 6,1 9,7 13,1 14,8 15,9 14,8 11,0 10,9 10,5 

Частка іноземного капіталу у статутному 

капіталі банків, % 
2,3 1,1 4,5 15,8 20,8 23,3 13,3 12,5 13,7 11,3 9,6 

Частка активів банків з іноземним капіталом в 

активах банківської системи України, % 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 11,5 11,6 11,5 

                                                  Роки 
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Кількість банків з іноземним капіталом 23 35 47 53 51 55 53 53 49 51 41 

Темпи зростання (спадання) кількості банків з 

іноземним капіталом, % 
121,1 152,2 134,3 112,8 96,2 107,8 96,4 100 92,5 104,1 80,4 

Кількість банків зі 100 % іноземним капіталом 9 13 17 17 18 20 22 22 19 19 17 

Частка банків з іноземним капіталом, % від 

загальної кількості банків України 
12,4 18,1 23,7 26,8 25,9 28,4 26,7 30,1 27,2 31,3 35,0 

Частка іноземного капіталу у статутному 

капіталі банків України, % 
19,5 27,6 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 34,0 32,5 43,3 

Частка активів банків з іноземним капіталом в 

активах банківської системи України, % 
28,3 37,6 43,0 54,8 52,2 49,3 60,4 58,8 55,6 58,5 59,3 

* 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними НБУ 

 

Зокрема, періодизація (початковий (1991–1992 рр.), зародження (1993–

1995 рр.), активізація (1996–1997 рр.), стабілізація (1998–1999 рр.), інертність (2000–

2004 рр.)) доповнена періодами відродження (2005–2007 рр.), вичікування (2008–

2010 рр.), трансформації (2011–2012 рр.) та відпливу капіталу (2013 – до тепер). 

Виділено такі особливості різних періодів розвитку ІБ в Україні: активність 

залучення іноземних банківських капіталів, а також спад у діяльності банків під 

впливом кризових явищ у фінансовому секторі; купівля іноземними інвесторами на 

вітчизняному ринку великих фінансово стійких банків; входження іноземних 

інвесторів головно на банківські ринки країн-сусідів і, зокрема, поява на 

українському банківському ринку російських капіталів. Автор підкреслює, що на 

сучасному етапі розвитку економіки БС України повністю відкрита для входження 

іноземного капіталу в будь-яких його формах. Відкритість вітчизняної БС 

найбільше виявляється у відсутності обмежень і наданні можливості іноземним 

банківським групам відкривати в Україні відокремлені підрозділи, зокрема, 

створювати ФІБ. З’ясовані переваги та недоліки відкриття в Україні ФІБ і залучення 

іноземних банківських капіталів та проведений аналіз розвитку ІБ в Україні 

засвідчили, що іноземні банки не вбачають потреби у відкритті філій на 

вітчизняному ринку, а негативні прогнози діяльності іноземних інвесторів у 

короткостроковому та середньостроковому періоді не підтвердилися. Міжнародні 

банківські групи виявляють зацікавленість до створення в нашій країні нових 
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дочірніх структур або ж купівлі вже діючих банків і зазвичай тих, які належать до 

групи найбільших або великих і мають стабільне фінансове становище. Мінімізація 

ризику появи в Україні філій ненадійних іноземних банків з низькою репутацією, 

рейтингом і недостатньою капіталізацією можлива за допомогою ретельного 

відбору іноземних банків, які прагнуть відкривати в Україні свої філії, визначаючи 

критерії щодо репутації чи капіталізації банків. 

На думку дисертанта, вагомим чинником довіри до банків з боку вкладників, 

кредиторів і контрагентів є прозорість у веденні банківництва та розкриття 

інформації про роботу банку на ринку, його акціонерів та учасників. Структура 

власності – важливий інструмент інституційного аналізу, оскільки власність БС 

визначає орієнтири та характер її розвитку, а також функціонування економіки 

країни. Особливу увагу в регулюванні діяльності дочірніх банків варто приділяти 

ідентифікації власників банку і країни походження капіталу. Проведений 

авторський аналіз участі іноземних інвесторів у БС України виявив, що на 

01.01.2015 р. іноземні банківські капітали в Україні представлені з 17 країн. 

Зокрема, серед країн – іноземних інвесторів, які активно вкладали свої капітали в 

український банківський бізнес, були Росія, Кіпр, Австрія, частки яких становили 

відповідно 10,25 %, 8,05 % та 4,32 % (рис. 3).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Частки іноземного капіталу в статутному капіталі БС України,  

станом на 01.01.2015 р., %
*
 

* 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними НБУ 

 

Автором виділено такі тенденції розвитку ІБ: значні коливання часток 

іноземних капіталів у банках України, що не дає змоги реально засвідчувати про 

позитивні зрушення в розвитку банківництва; у період загострення фінансової кризи 

простежувалось переважно згортання діяльності європейських банків, що 

виявлялося або через скорочення обсягів проведення операцій, або ж повний вихід з 

ринку; державне регулювання діяльності БІК в Україні відбувається на тих самих 

засадах, що й українських банків; зважаючи на сучасний стан функціонування БС та 

необхідність стимулювання її розвитку і безпеки, органи регулювання намагаються 
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забезпечити прозорість ведення банківського бізнесу, зокрема через реальне 

відображення інформації банками про їхню діяльність і структуру власності тощо. 

Стабільне зростання показників прибутковості є індикатором ефективного 

функціонування банку у різні періоди розвитку. Проведений аналіз засвідчив, що в 

період розпалу світової фінансової кризи прибутки БІК в Україні зростали (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Фінансові результати БІК в Україні, 2006–2014 рр., млн грн.  

(станом на кінець року)
*
 

* 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними НБУ 

 

Банківська система України демонструвала позитивну динаміку виходу з 

кризи 2008–2010 рр., хоч деякі банки мали за підсумками 2010 р. і 2011 р. 

негативний фінансовий результат. Також збитковою була діяльність БІК за 

результатами 2014 р. Розраховані показники рентабельності власного капіталу 

(ROE) та рентабельності активів (ROA) БІК, які діють в Україні, а також показники 

рентабельності для БС України загалом засвідчили зниження ефективності 

діяльності БІК. БІК демонструють значення ROА 1,17 % (що є більшим за 1 %) лише 

за результатами 2006 р. У наступні періоди внаслідок зменшення обсягів активних 

операцій прибутковість банків знизилась і досягла за результатами 2009 р. 

від’ємного значення, а ROА для БІК становив -3,48 та -0,75 для банків зі 100 % 

участю іноземних інвесторів. На кінець 2011 р. позитивні показники рентабельності 

демонстрували лише банки зі 100 % іноземним капіталом, хоча ці значення не 

досягали оптимальних. Виявлено, що 46 із 53 БІК, які зареєстровані в Україні, мали 

значення ROE на рівні, нижчому за оптимальне, а відповідно засвідчували 

неефективне використання капіталу. Розраховані значення показника чистої 

процентної маржі (ЧПМ) для БІК за період 2008–2014 рр. фактично віддзеркалюють 

значення цього показника загалом по БС України. За результатами 2014 р. значення 

ЧПМ нижче оптимального рівня мали 20 із 51 БІК, що діяли в Україні. Тобто більше 
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третини цих банків мали проблеми з дохідністю від процентних активів. 

Проведений аналіз ефективності діяльності БІК в Україні засвідчує кращі значення 

окремих показників ефективності, особливо банків зі 100 % іноземним капіталом, 

порівняно з іншими банками. Автором виявлено, що здебільшого основні показники 

ефективності діяльності БІК реагують на загальні позитивні чи негативні зміни в БС 

та економіці України практично на рівні банків з вітчизняним капіталом. Сценарій 

діяльності БІК в Україні свідчить, що довіра до БС з боку вкладників і кредиторів 

підривається незалежно від того, яка частка капіталу є в іноземній власності. 

Обґрунтовано, що існує потреба в чіткому визначенні стратегічних орієнтирів 

розвитку БС та її структури власності для уникнення задоволення інтересів лише 

закордонних власників, що негативно позначиться на розвитку національного 

банківництва і вітчизняної економіки. 

Автором виявлено, що розвиток банківського бізнесу на регіональному рівні 

значною мірою позначається не лише на перспективах розвитку економіки регіону, 

а й держави загалом. Створюючи сприятливі умови ведення регіонального 

банківництва, сприяючи підвищенню інвестиційної активності та привабливості 

регіонів для іноземних інвесторів, держава забезпечує конкурентні переваги та 

розвиток усіх галузей національної економіки. Проведені розрахунки індексу 

територіальної концентрації засвідчили, що український банківський ринок 

висококонцентрований, а найвища концентрація банків-юридичних осіб і БІК є у м. 

Києві. Розрахований показник для структурних підрозділів усіх банків і БІК виявив 

слабку концентрацію усього ринку й окремих регіонів. У роботі визначено, що 

концентрація філій і відділень БІК за регіонами є високою. Проте БІК значною 

мірою концентрують свою діяльність у столиці України (на місто Київ станом на 

початок 2015 р. припадало 60,3 % філій і відділень БІК). Частки структурних 

підрозділів БІК у загальній кількості підрозділів банків за областями на початок 

2015 р. майже всюди перевищували 40 %, а подекуди сягали понад 66 %. Найвища 

питома вага була у таких областях: Донецька (66,13 %), Луганська (63,89 %), 

Херсонська (62,79 %), Харківська (61,62 %), Житомирська (59,93 %), 

Дніпропетровська (59,71 %) та ін. Частку понад 50 % спостерігаємо також у Івано-

Франківській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Частка 

підрозділів БІК у загальній кількості підрозділів банків у Львівській області 

складала 44,7 %. Найменша питома вага підрозділів БІК була у Київській і 

Чернівецькій областях (32,54 % і 32,76 % відповідно). Автором виділено 

особливості регіонального розвитку ІБ в Україні: по-перше, найбільша концентрація 

БІК є у столиці України та регіонах із найвищою густотою населення; по-друге, 

регіональна мережа БІК найбільш розвинена в областях реєстрації банку; по-третє, 

наявність добре розвиненої мережі структурних підрозділів не завжди свідчить про 

прибуткову діяльність, оскільки виявлено, що серед банків з незначною мережею 

відділень є такі, які характеризувались вищою прибутковістю порівняно з іншими. 

На підставі аналізу рівня концентрації (CR) БІК за основними показниками 

(рис. 5) автор обґрунтовує висновок, що БІК в Україні не мають монопольного 

(домінуючого) становища на ринку, хоча концентрація за основними показниками 

окремих банків досить висока. Зростання концентрації активів одного (CR1), трьох 

(CR3) і п’яти (CR5) найбільших БІК у загальних активах БС станом на 01.01.2015 р. 
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становило 1,9, 1,34 і 1,35 разів порівняно з показником на 01.01.2007 р. Аналогічною 

є ситуація з концентрацією власного капіталу та зобов’язань. Такі дані свідчать про 

потужність БІК, які діють на українському ринку, та їхні конкурентні переваги щодо 

інших банків. Для найбільших банків конкуренцію складають лише близькі за 

розміром та обсягами операцій банки з іноземним і вітчизняним капіталом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Рівень концентрації (CR) банків з іноземним капіталом за основними 

показниками в Україні, 01.01.2007–01.01.2015 рр.
*
 

* 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними НБУ 

 

Проведений автором розрахунок індексу Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) за 

основними показниками діяльності БІК за 01.01.2007–01.01.2015 рр. виявив 

незначну їхню концентрацію на банківському ринку України. Показник ННІ для 

активів БІК на 01.01.2015 р. становив 354,32, що свідчить про низьку концентрацію 

ринку (за значення ННІ менше 1 000). Це ж стосується індексу ННІ для власного 

капіталу та зобов’язань – 363,10 та 359,06, відповідно. Значення показника ННІ 

упродовж аналізованого періоду переважно зростало за винятком періоду 

найбільшого негативного впливу світової фінансової кризи на економіку країни. 

У результаті проведеного аналізу автором зроблено висновки, що ІБ має 

перспективи подальшого розвитку в Україні, а БІК мають конкурентні переваги та є 

більш стійкими порівняно з банками з вітчизняним капіталом до впливу негативних 

змін в економіці. Усунення проблем і визначення ефективного механізму ДРІБ в 

Україні формуватимуть конкурентоспроможну БС та сприятимуть розвитку 

вітчизняного та іноземного банківництва в Україні. 

У четвертому розділі “Механізм і проблеми державного регулювання 

іноземного банківництва в Україні” розкрито недоліки правового регулювання ІБ, 

особливості регулювання іноземного банківництва НБУ, визначено дієвість 

податкового механізму регулювання ІБ, а також специфіку конкурентного 

регулювання ІБ в Україні. 

Стабільний розвиток БС України в умовах формування ринкових засад 

регулювання економіки неможливий без ефективної законодавчої та нормативно-

правової бази. Правове регулювання ІБ автор розглядає як діяльність міжнародних і 
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державних органів щодо розроблення та контролю за дотриманням міжнародних та 

національних законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, які прямо чи 

опосередковано впливають на функціонування суб’єктів ІБ, що діють в Україні, 

забезпечуючи захист інтересів акціонерів, вкладників і кредиторів банків та 

сприяють підтримці фінансової стабільності БС. Розгорнутий теоретичний аналіз 

дав змогу дисертанту розробити класифікацію видів правового регулювання ІБ за 

різними ознаками (територією охоплення та дії правових актів, суб’єктами 

правотворчої діяльності, типом правового документа, сферою впливу, характером 

дії правового акту, способом регулювання, нормами права, операціями, які 

здійснюють БІК на території України). Автором зроблено висновок, що правова база 

України розкриває лише загальні положення щодо діяльності банків, не 

конкретизуючи на особливостях і специфіці функціонування БІК і ФІБ в Україні. 

Серед перспективних напрямів розвитку правового регулювання ІБ в Україні 

визначено необхідність забезпечення стабільності та систематизації чинної 

законодавчої і нормативної бази регулювання банківської діяльності. 

Автор доходить висновку, що методами державного регулювання, які 

застосовує НБУ щодо діяльності БІК та їхніх структурних підрозділів в Україні, є: 1) 

правові методи (розроблення та контроль за дотриманням юридичних правил 

поведінки БІК в Україні, зокрема, нормативних актів НБУ, інструкцій, положень, 

правил, затверджених постановами НБУ, а також листів, рішень, роз’яснень тощо); 

2) адміністративні методи (пряме втручання у діяльність БІК шляхом ліцензування, 

квотування, визначення нормативів, норм і стандартів здійснення банківської 

діяльності); 3) економічні методи (створення сприятливих умов, фінансових і 

матеріальних стимулів впливу на економічні інтереси учасників ІБ, встановлення 

пільг, розроблення державних цільових програм тощо). У дисертації виділено такі 

функції НБУ щодо регулювання ІБ в Україні: нормотворча (розроблення й 

ухвалення нормативно-правових документів), реєструвальна (визначення вимог до 

реєстрації БІК, порядку відкриття філій і представництв іноземних банків), 

обмежувальна (визначення правил, накладання обмежень, застосування 

специфічних вимог до діяльності БІК і ФІБ в Україні), операційна (проведення 

операційної діяльності, надання кредитів на підтримку ліквідності БІК), 

структуризаційна (визначення структури власності, вимог та порядку реорганізації 

банків за участю іноземних інвесторів, регулювання процесів реструктуризації), 

наглядова (інспектування діяльності БІК, контроль за дотриманням економічних 

нормативів і вимог законодавства, усунення порушень шляхом застосування заходів 

впливу та санкцій), рекомендаційна (надання рекомендацій і пропозицій щодо 

діяльності БІК і ФІБ в Україні, роз’яснення банківського законодавства), 

інформаційна (публікації в офіційних виданнях поточної банківської інформації, 

даних з питань грошово-кредитної політики та банківської статистики). 

Реорганізацію у секторі ІБ дисертант трактує як сукупність дій шляхом 

добровільної згоди власників або примусової дії органів державного регулювання, 

пов’язаних з трансформаціями в організаційно-правовій формі, структурі та 

діяльності банку, внаслідок чого змінюється структура власності банку, зумовлена 

набуттям істотної участі іноземного інвестора у статутному капіталі, що сприятиме 

поліпшенню фінансового стану банку та підвищенню рівня розвитку БС. У ході 
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дослідження виявлено, що реорганізаційні процеси, які здійснюють БІК в Україні, 

пов’язані передусім із дотриманням вимог законодавства, розширенням власного 

банківського бізнесу в країні, забезпеченням розвитку і підвищенням фінансової 

стабільності банків. Найменше реорганізаційні процеси в ІБ пов’язані з фінансовим 

оздоровленням проблемних БІК, кризові явища в діяльності яких простежуються 

значно рідше. Про це свідчать і показники ліквідації БІК, припинення діяльності 

банків, пов’язане зі згортанням іноземних банківських груп в Україні, а також 

інформація про банки, в яких введено тимчасову адміністрацію. Автор підкреслює, 

що необхідно забезпечувати прозорість банківської діяльності; підвищувати 

ефективність використання ресурсів шляхом посилення відповідальності за 

недотримання чи порушення визначених вимог БІК; визначити критерії виходу 

іноземних банків з вітчизняної БС шляхом встановлення порядку часткового виходу 

іноземного інвестора з поступовим зменшенням частки його участі в банку. У 

дисертації запропоновано ввести стягнення разового збору в разі добровільної 

реорганізації (злиття, поглинання, об’єднання тощо) банків, а також разового збору 

за продаж банку, який встановлюється у відсотковому відношенні до вартості банку, 

що підлягає реорганізації, і сплачується продавцем (українським чи іноземним 

власником). 

Дисертант доходить висновку, що податкове регулювання ІБ має відображати 

комплекс дій державних органів, спрямованих, з одного боку, на стимулювання 

активності участі іноземних інвесторів у БС, а з іншого – отримання додаткових 

коштів до бюджету за рахунок визначення та застосування відповідних податкових 

методів та інструментів до БІК і ФІБ. Податкове регулювання ІБ непрямими 

методами впливу забезпечить регулювання обсягів потоків іноземного банківського 

капіталу, якості та напрямів спрямування іноземних інвестицій у БС, сприятиме 

досягненню рівноваги між попитом і пропозицією іноземних банківських капіталів, 

підвищення рівня капіталізації та розвитку БС України. Головними принципами, які 

мають стати основою оподаткування ІБ, є: обов’язковість, пропорційність, 

необтяжливість, стабільність, правова забезпеченість, стимулювання та 

відповідальність. 

Зважаючи на проблеми та прогалини податкового регулювання ІБ, у 

дисертації особливу увагу зосереджено на напрямах, які потребують удосконалення: 

розроблення норм податкового регулювання та стимулювання ІБ і закріплення їх у 

Податковому кодексі України; гармонізація правових актів з європейським 

податковим законодавством; забезпечення ефективності податкового регулювання 

ІБ через удосконалення структури податкових органів та координації діяльності з 

АМКУ та НБУ з питань оцінювання структури власності БІК, розкриття реальних 

кінцевих бенефіціарів цих банків задля виявлення ненадійних власників з офшорних 

зон та недопущення реалізації ними схем ухилення від сплати податків, 

забезпечення прозорості фінансових операцій іноземних інвесторів, контролю і 

виявлення протиправних дій БІК, ФІБ та ухилення від сплати податків, 

недопущення проведення сумнівних операцій, які призводять до відмивання 

капіталів або виведення коштів за кордон, застосування відповідних санкцій; 

використання системи пільгового оподаткування та стимулів задля сприяння 

залученню іноземних банківських капіталів і вироблення оптимальної податкової 
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політики щодо забезпечення надходжень до бюджету за рахунок БІК та ФІБ. 

Проведений у роботі аналіз динаміки сум податку на прибуток БІК, які 

задекларували за результатами року позитивний фінансовий результат, засвідчив 

зменшення сум податку за 2008–2009 рр., зростання за результатами 2011 р. (у 2,5 

раза до попереднього року) і значний спад на кінець 2014 р. (у 1,5 раза порівняно з 

2013 р.) (рис. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 6. Динаміка сум податку на прибуток БІК в Україні,  

2008–2014 рр., млн грн. (станом на кінець року)
*
 

* 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними НБУ 

 

Для підвищення ефективності податкового регулювання ІБ автор пропонує 

впровадження: 1) цільового тимчасового пільгового оподаткування для іноземних 

інвесторів, які відкривають в Україні новий банк, задля стимулювання припливу 

іноземних банківських капіталів (шляхом встановлення пільгової ставки податку на 

прибуток у перший рік його роботи на ринку із подальшим поступовим 

збільшенням упродовж трьох років). Іноземний інвестор матиме можливість 

адаптуватися до місцевого ринку та поступово розгортати свою діяльність в Україні, 

сплачуючи при цьому менші суми податку в перші роки роботи. Цільові податкові 

пільги мають встановлюватися зі строком дії та чітким контролем з боку податкових 

органів за цільовим спрямуванням коштів і використанням таких пільг; 2) 

застосування регресивного оподаткування за визначеною шкалою відповідно до 

обсягів отримуваного прибутку БІК із встановленням граничної ставки податку 

(мінімального та максимального розміру ставки податку), зокрема, у міру 

збільшення прибутку банку задля стимулювання діяльності на ринку застосовувати 

зменшення податкової ставки. Це спонукатиме до вкладення коштів банками у 

прибуткові проекти, а отримання вищих прибутків навіть за нижчих податкових 

ставок забезпечить необхідні обсяги податкових платежів до бюджету; 3) 

застосування диференційованого підходу в оподаткуванні залежно від обсягів 

вкладення коштів БІК у розвиток пріоритетних галузей економіки країни 

перебування банку (враховуючи норми чинного законодавства України, встановити 

градацію за такою схемою: обсяг вкладених коштів БІК у пріоритетні галузі 
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національної економіки збільшується – ставка податку на прибуток від такого 

вкладення (за встановленою шкалою) зменшується). Щоб не обмежувати 

конкурентні позиції вітчизняних банків, визначені автором рекомендації доцільно 

застосовувати і до банків з українським капіталом, які намагатимуться підвищувати 

рівень капіталізації та збільшувати обсяги інвестиційних вкладень задля досягнення 

власних вигод і забезпечення дотримання податкових вимог. 

У дисертації визначено проблеми, які негативно впливають на стан 

конкуренції в ІБ: інституційно-правові (бюрократизація, нерівні конкурентні умови 

між банками, недостатній рівень культури конкуренції на банківському ринку, 

низька ефективність антимонопольного регулювання саме у банківській сфері, 

прогалини конкурентного законодавства, відсутність чіткої координації державних 

органів у цій сфері) та ринкові (попит з боку клієнтів на банківські послуги та 

формування рівня цін на них, наявність конкурентних переваг для БІК за рахунок 

використання новітніх технологій і зарубіжного досвіду тощо). Дисертантом 

виділено основні напрями поліпшення конкурентного регулювання ІБ в Україні. 

Зокрема, це: розроблення основних нормативно-правових документів у сфері 

захисту конкуренції в секторі ІБ та запобігання проявам монополізації на ринку; 

забезпечення ефективного розподілу функцій у структурі антимонопольних органів 

для якісного виконання покладених на них обов’язків; оцінювання процесів злиття і 

поглинання у секторі ІБ, виявлення недотримання антимонопольного законодавства, 

контроль за концентрацією та централізацією іноземного банківського капіталу; 

розроблення та застосування санкцій з боку антимонопольних органів до БІК, їхніх 

відокремлених підрозділів і ФІБ за недотримання законодавчо визначених вимог; 

забезпечення сприятливого клімату для іноземних інвестицій, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних банків і БС України. 

Серед напрямів удосконалення антимонопольного законодавства автор 

наголошує на необхідності створення спеціального законодавчого акта, який би 

врегульовував питання захисту економічної конкуренції у БС та висвітленні у ньому 

окремого розділу, що стосується залучення іноземного банківського капіталу. Цей 

розділ закону має визначати: порядок розгляду АМКУ спільно з НБУ можливості 

входження іноземного інвестора на український банківський ринок; процедуру 

контролю за процесами злиття, об’єднання, поглинання банків за участю іноземних 

інвесторів для недопущення монополізації на ринку одного чи кількох банків і 

концентрації та завоювання значної частки ринку іноземними інвесторами однієї 

країни, що негативно впливатиме на фінансово-економічну безпеку держави; 

розмежування банків за структурою їхньої власності та всебічна перевірка 

інвесторів з офшорних зон; визначення вартості банку у разі його продажу 

іноземним інвесторам задля мінімізації ризиків її необґрунтованого завищення; 

узгодженість дій АМКУ та НБУ при проведенні процедури виходу іноземного 

інвестора з українського банківського ринку. 

Дисертант обґрунтовує доцільність ухвалення АМКУ Положення “Про 

недопущення монополізації банківського ринку іноземними інвесторами” (повинно 

містити перелік системоутворювальних банків, які мають стратегічне значення для 

БС та економіки держави, і не можуть претендувати на продаж іноземним 

інвесторам через значний вплив на економічну та політичну безпеку) та потребу 
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розроблення “Правил професійної етики конкуренції у сфері іноземного 

банківництва в Україні”. Правила мають визначати загальні принципи поведінки 

БІК на вітчизняному ринку, морально-етичні норми поведінки та стандарти, на 

підставі яких БІК і ФІБ мають функціонувати на українському фінансовому ринку, 

не порушуючи добросовісної конкуренції та антимонопольного законодавства. 

Основними принципами діяльності БІК і ФІБ на ринку України мають бути: 

добросовісність, законність, справедливість, дотримання ділового етикету та 

підтримання коректного ставлення сторін при укладенні угод, виключення 

нечесності ведення банківського бізнесу. 

У п’ятому розділі “Перспективні напрями розвитку державного 

регулювання іноземного банківництва в Україні” проведено оцінювання впливу 

ІБ на фінансово-економічну безпеку України, виявлено рівень довіри до БІК, 

розкрито напрями удосконалення правового регулювання ІБ та використання 

основних методів державного регулювання з урахуванням світового досвіду, 

розроблено концептуальні засади ДРІБ в Україні. 

Оцінювання фінансово-економічної безпеки України в умовах розвитку ІБ 

автор провів шляхом застосування кореляційно-регресійної моделі з використанням 

інтегрованої системи статистичного аналізу й обробки даних STATISTICA. 

Залежними змінними (у), тобто результативними показниками, обрано основні 

індикатори фінансово-економічної безпеки держави. Факторними показниками (х) 

обрано показники розвитку ІБ. Виявлення зв’язків кожного факторного показника і 

кожного результативного показника показало, що різні незалежні змінні мають 

різну тісноту зв’язку з залежними змінними. Результати проведеного кореляційно-

регресійного аналізу, отримані рівняння для результативних показників і перевірка 

адекватності моделі подані у табл. 2. 

Перевірка побудованих моделей і рівнянь множинної регресії підтвердила 

припущення про наявність взаємозв’язків залежних і незалежних змінних. 

Розраховані значення F-критерію Фішера перевищують табличні значення, t-

статистика Стьюдента відповідно до мінімально допустимих значень р-рівня 

засвідчує статистичну значущість результатів дослідження. Коефіцієнт множинної 

кореляції R перевищує значення 0,9, а близькі до 1 значення коефіцієнтів 

детермінації R
2
 підтверджують адекватність побудованої моделі. Розраховані 

значення коефіцієнта детермінації R
2 

за всіма результативними показниками є 

значущими і складають понад 0,9 (для у3 значення R
2
 складає 0,827794, що є на 

прийнятному рівні). Це показує, що понад 90 % варіації залежних змінних 

пояснюється варіацією обраних незалежних змінних. 

Отримані дисертантом результати показують зв’язок показників ІБ з ВВП, 

зокрема дуже сильний вплив темпів приросту іноземного капіталу в статутних 

капіталах БІК (х3), а також значний вплив мають темпи приросту активів БІК (х14) та 

обсяги активів БІК в іноземний валюті (х15). Залежність рівня інфляції від 

показників ІБ не є значною, зокрема тіснота зв’язку є слабкою і практично 

відсутньою за окремими незалежними змінними. На основі математичної моделі 

зроблено висновок, що на рівень інфляції в Україні більшою мірою впливають інші 

чинники, ніж показники ІБ, тому негативного впливу діяльність БІК в Україні на 

рівень інфляції не має. 
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Таблиця 2 

Результати кореляційно-регресійного аналізу індикаторів фінансово-

економічної безпеки під впливом показників іноземного банківництва
*
 

№ 

з/п 

Результативні показники, 

для яких описуються 

кореляційні зв’язки 

Регресійна модель 

Оцінювання 

адекватності 

регресійної моделі 

1 
ВВП (у фактичних цінах), 

млн. грн (у1) 
y1 = 1026089 - 7851x3 + 4135x14 + 1,138x15 

F(3,5)розр. = 99,16162 

Fтабл. = 5,41 

R = 0,991701 

R
2 
= 0,983470 

2 Рівень інфляції, % (у2) 
y2 = -14,3702 - 0,0006x17 + 0,0849x14 + 0,0001x15 +  

+ 0,2156x3 - 0,7563x11 

F(5,3)розр. = 10,981275 

Fтабл. = 9,01 

R = 0,973752 

R
2 
= 0,948192 

3 
Дефіцит бюджету, % до 

ВВП (у3) 
y3 = 7,438986 - 0,039175x14 - 0,084264x11 

F(2,6)розр. = 14,420953 

Fтабл. =5,14 

R = 0,909832 

R
2 
= 0,827794 

4 
Валовий зовнішній борг в 

% до ВВП (у4) 

y4 = 71,89828 - 0,04671x14 - 0,00091x17 - 0,13178x3 +  

+ 0,51238x2 - 0,38371x5 + 0,00002x15 

F(6,2)розр. = 3099,986 

Fтабл. = 19,33 

R = 0,999946 

R
2 
= 0,999892 

5 
Рівень тіньової економіки, 

% до ВВП (у5) 
y5 = 33,35739 - 0,00025x17 - 0,03751x14  + 0,00001x15 

F(3,5)розр. = 79,314014 

Fтабл. = 5,41 

R = 0,989656 

R
2 
= 0,979419 

6 Грошова маса, млн. грн (у6) 

y6 = 584892,420 - 1519,276x3 + 752,179x14 +  

+ 2,826x15  -  31340,082 x11 + 10478,221x2 -  

- 0,572x17 + 469,513x5 

F(7,1)розр. = 27659,37 

Fтабл. = 238,89 

R = 0,999997 

R
2 
= 0,999995 

7 
Міжнародні резерви НБУ, 

млн. дол. США (у7) 

y7 = -7652,9615 + 1976,5521x2 + 2,3861x3 –  

- 1144,7866x5 + 0,2050x17 + 0,0229x15 + 63,2938x14 +  

+ 193,0532x11 

F(7,1)розр. = 340,6700 

Fтабл. = 238,89 

R = 0,999790 

R
2 
= 0,999581 

8 

Вартість кредитів, 

середньозважені ставки в 

річному обчисленні, % (у8) 

y8 = 15,21333 + 0,33186x11 - 0,31836x2 + 0,02024x5 +  

+ 0,00007x17 -0,03983x14 + 0,03201x3 

F(6,2)розр. = 30,96234 

Fтабл. = 19,33 

R = 0,994660 

R
2 
= 0,989349 

9 

Частка простроченої 

заборгованості за 

кредитами у загальній сумі 

кредитів, % (у9) 

y9 = -3,90363 -0,06427x14 - 0,00023x17 + 0,42844x5 -  

- 0,00003x15 

F(4,4)розр. = 31,93692 

Fтабл. = 6,39 

R = 0,984702 

R
2 
= 0,969639 

10 

Рентабельність капіталу 

банківської системи 

України (ROЕ), % (у10) 

y10 = -1,05538 + 0,00112x17 + 0,09698x14 -  

- 1,12193x11 + 0,95454x2 

F(4,4)розр. = 79,74711 

Fтабл. = 6,39 

R = 0,993789 

R
2 
= 0,987616 

11 

Рентабельність активів 

банківської системи 

України (ROA), % (у11) 

y11 = -3,91636 + 0,00016x17 - 0,30619x11 -  

- 0,01583x14 + 0,13738x2 + 0,14571x5 + 0,03602x3 +  

+ 0,00001x15 

F(7,1)розр. = 483,2379 

Fтабл. = 238,89 

R = 0,999852 

R
2 
= 0,999704 

* 
Джерело: розраховано та побудовано автором 

 

Дефіцит бюджету України, окрім інших чинників, змінюється обернено 

пропорційно під впливом зміни темпів приросту активів БІК (х14), а також слабкий 

зв’язок має цей показник з часткою зобов’язань БІК в іноземній валюті в 

зобов’язаннях БС України (х11). Істотний вплив обрані незалежні змінні мають на 

валовий зовнішній борг. Зміна темпів приросту активів БІК (х14), обсягів фінансових 

результатів (прибутку/збитку) БІК (х17), темпів приросту іноземного капіталу в 



 25 

статутних капіталах БІК (х3), частки власного капіталу БІК у власному капіталі БС 

України (х5) обернено впливають на валовий зовнішній борг (за умови зростання 

цих показників валовий зовнішній борг буде зменшуватись). 

Побудовані рівняння регресії засвідчили, що зміна темпів приросту активів 

БІК (х14) й обсягів фінансових результатів (прибутку/збитку) БІК (х17) впливають 

майже на всі залежні змінні, зокрема рівень тіньової економіки, грошову масу, 

розмір міжнародних резервів НБУ, вартість кредитів, частку простроченої 

заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, рентабельність капіталу й 

активів БС. Регресійні моделі показали також, що на грошову масу, міжнародні 

резерви НБУ та рентабельність активів БС впливають усі з досліджуваних 

незалежних змінних, але з різною тіснотою зв’язку. Поряд із цим, на окремі 

показники фінансово-економічної безпеки країни (рівень тіньової економіки, частку 

простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, рентабельність 

капіталу БС) мають значущий вплив лише декілька незалежних змінних, які були 

включені до рівнянь регресії. 

За допомогою отриманих регресійних рівнянь дисертантом побудовано різні 

сценарії розвитку та зміни основних показників фінансово-економічної безпеки 

держави. Встановлено оптимістичні значення показників ІБ та розраховано майбутні 

значення індикаторів фінансово-економічної безпеки. Обґрунтовано, що за умов 

зростання рейтингу конкурентоспроможності України й інвестиційної 

привабливості для іноземних інвесторів, підвищення надійності БС, відновлення 

довіри до банків, зміцнення національної валюти, зменшення корупції, тіньової 

економіки, бюрократизації, підвищення прозорості банківського бізнесу 

відбуватиметься зростання частки іноземного капіталу в статутних капіталах банків, 

темпів приросту іноземного капіталу в статутних капіталах БІК, темпів приросту 

активів БІК, збільшуватиметься частка власного капіталу БІК у власному капіталі 

БС України, частка зобов’язань БІК в іноземній валюті у загальних зобов’язаннях 

БС України й обсяги активів БІК в іноземній валюті зменшуватимуться, 

зростатимуть обсяги прибутків БІК. 

Аналогічно за умов несприятливих змін значень показників ІБ розраховано 

їхній вплив на фінансово-економічну безпеку держави. Так, втрата інвестиційної 

привабливості країни для іноземних інвесторів, високі ризики ведення банківського 

бізнесу, девальвація гривні, зростання корупції, бюрократизації, тіньового бізнесу, 

втрати довіри до банків і національної валюти, банкрутства банків, відтік капіталів 

за кордон спричинять зниження частки статутного капіталу БІК у статутному 

капіталі БС України, падіння темпів приросту іноземного капіталу в статутних 

капіталах БІК, зменшення частки власного капіталу БІК у власному капіталі банків 

України, зростання частки зобов’язань БІК в іноземній валюті у загальних 

зобов’язаннях БС, сповільнення темпів приросту активів БІК, зростання обсягів 

активів БІК в іноземній валюті й отримання збитків від діяльності в Україні. 

Реалістичний прогноз проведено на підставі визначення зміни основних 

показників ІБ за допомогою трендового аналізу та побудови моделей трендів. 

Отримані прогнозні значення незалежних змінних і висунення припущень щодо 

песимістичного й оптимістичного сценарію розвитку ІБ дозволили спрогнозувати 

значення показників фінансово-економічної безпеки України (табл. 3).  
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Таблиця 3 

Результати прогнозування впливу показників ІБ на основні індикатори 

фінансово-економічної безпеки України
*
 

Показник 

Розраховані прогнозовані значення результативних показників 

За песимістичного 

сценарію 

За оптимістичного 

сценарію 

За реалістичного сценарію 

на кінець 2017 року 
розрахунок за 

лінійною регресією 

розрахунок за 

лінійним трендом 

y1 1645607 1632348 1693478 997848 

y2 23,6 24,07 6,68 5,18 

y3 3,7 2,62 5,27 6,28 

y4 108,77 73,38 90,03 99,36 

y5 44,02 31,5 38,51 40,86 

y6 606405 1547404 1038217 1203181 

y7 14688,2 62410,6 11826,0 8538,2 

y8 22,25 4,75 14,00 14,32 

y9 6,90 5,31 12,65 15,41 

y10 -68,16 41,22 -15,44 -23,58 

y11 -13,46 7,91 -1,92 1,38 
* 
Джерело: розраховано та побудовано автором 

 

Проведене прогнозування дало змогу автору дійти висновку, що ІБ не має 

негативного впливу на розвиток економіки держави та її фінансово-економічну 

безпеку, а зміна окремих показників розвитку ІБ навіть покращує значення основних 

індикаторів фінансово-економічної безпеки держави. За несприятливих умов 

розвитку економіки негативно змінюються показники розвитку ІБ, що ще більше 

погіршує стан фінансово-економічної безпеки держави. 

З метою виявлення довіри населення до БІК дисертантом проведено 

опитування респондентів, які згруповано за віковою категорією (від 18 до 25 років, 

від 26 до 55 років та 56 років і старші); сферою діяльності (фінансова сфера, 

підприємництво, медицина, мистецтво, сфера послуг, пенсіонери, студенти та ін.); 

регіональним аспектом, тобто за областями України (Львівська область та інші 

області). Проведені дослідження показали, що по-перше, в усіх групах більше 

половини респондентів звертають увагу на власність банків; по-друге, у сучасних 

умовах розвитку економіки та БС України населення виявляє більшу довіру до БІК 

(така довіра найбільше проявляється у групі опитаних віком від 18 до 25 років, а 

також задіяних у фінансовій сфері, підприємництві та медицині); по-третє, 

найменша частка довіри до БІК залишається у пенсіонерів; по-четверте, більше 50% 

громадян як Львівської області, так і інших регіонів України надали б перевагу в 

обслуговуванні в БІК. Автор вважає, що основними чинниками формування позиції 

респондентів є фінансова стабільність великих іноземних банківських груп на 

зарубіжних ринках, функціонування відомих міжнародних фінансових груп, ведення 

прозорої діяльності такими банками на українському ринку тощо. За результатами 

проведеного опитування зроблено висновок щодо потреби стимулювання розвитку 

ІБ в Україні, що забезпечить відновлення довіри до БС, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних банків, зростання ресурсної бази банків за 

рахунок коштів населення та спрямування їх у розвиток національної економіки. 
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Проведений аналіз функціонування іноземних банків у зарубіжних країнах 

засвідчив відсутність значних обмежень і перешкод з боку органів регулювання. 

Активним є розвиток іноземних банків на зарубіжних ринках у європейських 

країнах, де іноземні банки створюють дочірні структури та свої філії. Особливості у 

їхній діяльності пов’язані з розбіжностями у законодавчих актах держав, 

географічним розташуванням, національними традиціями. Для удосконалення 

правового регулювання ІБ в Україні автор пропонує чітко законодавчо визначити 

максимальне спрощення процедури входження на український ринок фінансово-

стабільних міжнародних банківських груп, недопущення бюрократизації та 

використання корупційних схем; посилити контроль за банками лише з так званою 

формальною заміною власника на іноземного акціонера, коли кінцевим 

бенефіціаром є український інвестор, міграцією і структурою іноземного капіталу (у 

законодавстві розмежувати поняття “банк з іноземним капіталом з країн ЄС та 

інших розвинутих країн” і “банк з іноземним капіталом з країн, що розвиваються”, 

визначити критерії участі таких банків, враховуючи рейтинг країни, вимоги 

законодавства та ризики ведення банківської діяльності у цих країнах). 

Дисертант доходить висновку про необхідність ухвалення законодавчого акту 

для іноземних інвесторів, які вкладають кошти у БС. Автором розроблена структура 

законопроекту “Про порядок створення, діяльності банків з іноземним капіталом, 

їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків в Україні”. Метою Закону є 

правове визначення принципів організації діяльності БІК і ФІБ в Україні, 

забезпечення конкурентоспроможності та прозорості таких банків, їхніх 

структурних підрозділів, стабільності БС, захист інтересів акціонерів, вкладників і 

кредиторів, підвищення ефективності та створення сприятливих умов для розвитку 

фінансового ринку та економіки країни. У роботі обґрунтовано, що одним із 

напрямів поліпшення інституційного середовища ІБ і його державного регулювання 

є удосконалення механізму функціонування саморегулівних організацій. Основною 

метою створення та діяльності саморегулівних організацій як незалежних, 

некомерційних, добровільних об’єднань БІК і ФІБ, має бути захист законних прав та 

інтересів таких банків в Україні, представництво в органах державної влади та 

управління, забезпечення взаємозв’язків між учасниками банківського ринку. 

Проведений дисертантом SWOT-аналіз розвитку ІБ засвідчив, що поряд із 

сильними сторонами та можливостями, якими володіють БІК, існують також 

слабини та загрози (рис. 7). Автор підкреслює, що якщо слабкі сторони стосуються 

ІБ, то загрози пов’язані з веденням банківського бізнесу іноземними інвесторами в 

Україні та негативно впливають на всю БС й економіку. В умовах сучасного стану 

розвитку БС та економіки України, втрати довіри до банків, проведення 

реформування різних сфер економіки, а також залежності від несприятливого 

зовнішнього середовища, політичної та макроекономічної нестабільності в державі, 

іноземні інвестори, входячи на банківський ринок України, повинні застосовувати 

стратегію використання своїх сильних сторін для усунення існуючих загроз. 

На думку дисертанта, державні органи регулювання, оцінюючи різні можливі 

стратегії входження на національний ринок БІК, повинні формувати програми 

розвитку та концепції, які враховуватимуть увесь спектр можливостей і загроз для 

фінансово-економічної безпеки держави. 
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Рис. 7. SWOT-аналіз розвитку ІБ в Україні
*
 

* 
Джерело: розроблено автором 

 

Розроблена Концепція ДРІБ в Україні на середньострокову перспективу (рис. 

8) включає основні цілі, принципи, методи, інструменти, механізми регулювання 

участі іноземних капіталів у банках, напрями вдосконалення діяльності державних 

регуляторних органів та очікувані результати. 

Реалізація запропонованої Концепції дозволить державним органам 

сформувати оптимальну політику та методологічне підґрунтя для забезпечення 

ефективного функціонування ІБ, мінімізації зовнішніх ризиків і стабілізації БС та 

економіки України. 

С т р а т е г і ї 

Використання сильних 

сторін для реалізації 

можливостей 

Використання 

сильних сторін для 

усунення загроз 

Використання 

можливостей для 

мінімізації слабких сторін 

Мінімізація слабких 

сторін та загроз 

зовнішнього середовища 

 
 

- вихід на ринок відомих банківських груп з 
високим рейтингом та репутацією; 

- розвиток нових інформаційних технологій; 
- широкий спектр банківських операцій; 
- висока якість надання банківських послуг; 
- європейські високі стандарти ведення бізнесу; 
- фінансова підтримка материнських структур; 
- професіоналізм управлінського персоналу та 

банківських працівників; 
- відсутність бар’єрів та обмежень для входження 

іноземного інвестора на банківський ринок; 
- наявність власних клієнтів з країни-інвестора, 

які працюють на ринку країни-реципієнта тощо 

 

Сильні сторони (S)  
 

- висока ризикованість вкладення коштів у розвиток 
національної економіки; 

- необізнаність з внутрішнім ринком країни; 
- посилення конкуренції на банківському ринку та 

витіснення з нього слабких українських банків; 
- концентрація діяльності лише в окремих сегментах 

ринку країни-перебування банку; 
- недостатній контроль державних наглядових органів за 

діяльністю філій іноземних банків; 
- недостатньо розвинена мережа структурних підрозділів 

і нерівномірний розподіл послуг у різних регіонах країни; 
- неможливість оцінки структури власності банку та 

реального іноземного власника банку тощо 

 

Слабкі сторони (W) 

 
 

- залучення ресурсів на міжнародних ринках 
капіталів; 

- зниження процентних ставок за кредитами; 
- обслуговування власних клієнтів у країні 

перебування банку з іноземним капіталом; 
- поліпшення інвестиційного клімату для 

залучення іноземних інвестицій; 
- залучення коштів населення з огляду на довіру 

до фінансово стійких і відомих іноземних 
банківських груп – власників банків; 

- створення робочих місць в установах БІК; 
- збільшення розміру власного капіталу; 
- розширення доступу клієнтів до нових 

інформаційних технологій; 
- створення конкурентного середовища та 

посилення конкурентоспроможності банківської 
системи країни-реципієнта; 

- збільшення клієнтської бази завдяки 
розширеному спектру банківських послуг; 

- отримання вищих прибутків у країні перебу-
вання банку з участю нерезидента через вищу 
прибутковість окремих операцій, ніж у країні 
розташування материнського банку тощо 

 

Можливості (O)  
 

- недовіра до банків з іноземним капіталом і банківської 

системи країни в цілому; 

- політична та економічна нестабільність у державі; 

- недостатня законодавча врегульованість процесу 

входження та діяльності БІК і ФІБ на ринку; 

- бюрократизм і корумпованість у структурі органів 

влади, складність і ризики ведення банківництва; 

- неплатоспроможність чи банкрутство банку з 

іноземним капіталом через нестабільність економіки; 

- недоліки в правовому та інституційному регулюванні 

діяльності банків з іноземним капіталом та їхніх 

структурних підрозділів; 

- кризові явища в країні материнського банку та згортан-

ня діяльності іноземних інвесторів у країні-реципієнті; 

- відмивання коштів або виведення капіталів за кордон; 

- застосування обмежувальних заходів з боку регулю-

вальних органів щодо діяльності банків з іноземним 

капіталом і філій іноземних банків у країні; 

- можливі загрози фінансовій та економічній безпеці 

країни через лобіювання власних інтересів іноземних 

інвесторів на банківському ринку тощо 

 

Загрози (T) 
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Рис. 8. Концепція ДРІБ в Україні на середньострокову перспективу
*
 

* 
Джерело: розроблено автором 

Удосконалення законодавства та гармонізація з вимогами ЄС; ефективна взаємодія органів у сфері ДРІБ; запобігання 
негативним проявам монополізму в ІБ та БС, підвищення конкурентоспроможності банків; стимулювання залучення 
іноземного капіталу та створення умов для його функціонування, підвищення інвестиційної привабливості України; 
формування довіри до БС, сприяння фінансово-економічній безпеці держави. 
 

Очікувані результати 

Концепція державного регулювання іноземного банківництва  

 Формування та запровадження дієвої системи ДРІБ для досягнення за участі 

іноземних інвесторів фінансової стабільності, надійності та ефективності банківської системи України і 

сприяння фінансово-економічній безпеці держави. 

Мета Концепції ДРІБ 

   Необхідність удосконалення та запровадження системного 

підходу до ДРІБ, відсутність чіткого дієвого регламентаційного механізму розвитку ІБ в Україні, потреба в 

оптимізації державної політики щодо регулювання банківської системи за участі у ній іноземних інвесторів, 

брак інституційно-правової складової регулювання та взаємодії органів ДРІБ тощо. 

Визначення проблем ДРІБ 

 - формування ефективного банківського нагляду та контролю за діяльністю 

банків з іноземним капіталом з боку НБУ; 

- забезпечення розвитку конкуренції між вітчизняними та іноземними банками; 

- оптимізація податкової політики регулювання ІБ; 

- сприяння міжнародному співробітництву та інтеграції України у світовий фінансовий простір; 

- вироблення системи фінансово-економічної безпеки за участі іноземного банківського капіталу. 

Цілі та завдання ДРІБ 

- неупередженість регулювальних органів; 

- захист економічних інтересів; 

- стимулювання розвитку національної економіки; 

- узгодженість і консолідований нагляд; 

- обмін інформацією. 

- законність;  - ефективність; 

- прозорість;  - незалежність; 

- гнучкість;   - неперервність; 

- об’єктивність;  - відповідальність; 

- оперативність;  - оптимальність; 

Принципи 

реалізації 

ДРІБ 

Ф
о
р

м
и

 - правове регулювання; 
- грошово-кредитне регулювання; 
- банківський нагляд; 
- податкове регулювання; 
- конкурентне регулювання М

ет
о
д

и
 - правові; 

- адміністративні; 

- економічні; 

- специфічні 

закони, податки, збори, ціни, 

стимули, пільги, дозволи, об-

меження, квоти, нормативи, 

ліміти, санкції тощо Ін
с
т
р

у
-

м
ен

т
и

 

Розроблення проектів 

законодавчих та нормативно-

правових документів у сфері 

іноземного банківництва 

Розроблення та реалізація стратегій, 

планів, державних і регіональних 

програм розвитку вітчизняного та 

іноземного банківництва 

Створення інституційного 

середовища та підвищення 

ефективності регулятивних 

функцій державних органів 

Застосування Концепції ДРІБ 

Е
т
а

п
и

 
р

еа
л

із
а

ц
ії

  

ІІІ. Аналіз виконання Концепції, дослідження характеру змін та оцінка 

отриманих результатів 

І. Підготовчий (формулювання основних засад Концепції, розроблення Стратегій тощо) 

ІІ. Реалізація основних напрямів ДРІБ та забезпечення фінансово-економічної 
безпеки держави за участі іноземних інвесторів у банківській системі 

позитивні зміни 

негативні зміни 

коригування 

  Удосконалення механізмів та інструментів державної політики в сфері банківського 

нагляду і контролю, спрямованих на стимулювання та розвиток ІБ; покращення інвестиційного клімату 

шляхом удосконалення податкового, конкурентного регулювання, правового забезпечення ІБ тощо. 

Напрями ДРІБ 

  Органи державної влади й управління 

(Президент, ВРУ, КМУ, НБУ, АМКУ, ДФС та ін.) 

  Суб’єкти ІБ (банки з іноземним  

  капіталом, філії, представництва іноземних банків) 

Суб’єкти ДРІБ Об’єкти ДРІБ 
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ВИСНОВКИ 

В умовах недосконалості інституційних та організаційно-функціональних 

засад ведення бізнесу БС України потребує залучення іноземних капіталів, 

визначення обсягів і пріоритетних форм банківського іноземного інвестування та 

доцільності розроблення ефективних заходів його державного регулювання для 

забезпечення стабільності та надійності національного банківського сектору. У 

дисертації запропоновано розв’язання важливої наукової-прикладної проблеми – 

здійснено теоретико-методологічне узагальнення процесу формування та 

функціонування механізму ДРІБ, подано практичні рекомендації щодо 

удосконалення та підвищення ефективності ДРІБ в Україні. На цій основі 

розроблено Концепцію ДРІБ в Україні й обґрунтовано впив ІБ на фінансово-

економічну безпеку держави. 

Проведене дослідження дало змогу зробити такі висновки: 

1. ІБ є особливим видом міжнародної господарської діяльності, яка полягає в 

організації та функціонуванні банків, які створені за участю іноземних капіталів і 

проводять свою діяльність у країні-реципієнті. Діяльність таких банків на 

зарубіжних ринках сприяє розвитку національних економік країн. ІБ у приймаючій 

країні виконує організаційно-операційну, довірчу, безпекову, адміністративно-

управлінську, стимулювальну, інтеграційну, інформаційну, адаптаційну, цільову і 

соціально-економічну функції. Ці функції відображають ступінь розвитку ІБ на 

внутрішньому ринку, рівень довіри, формування конкурентного середовища, 

виявляють функціональну роль БІК в країні-реципієнті та їхній вплив на діяльність 

БС. Іноземні інвестори, виходячи на зарубіжні ринки, ставлять перед собою такі 

цілі: отримання більших прибутків, розширення закордонної мережі, використання 

переваг діяльності на ринку за сприятливої системи оподаткування в країні, 

ліберальної державної політики. Національні власники банків мають інші цілі 

залучення іноземних капіталів: отримання прибутку від продажу банку, підвищення 

рівня капіталізації та показників діяльності банку, зміцнення довіри до банку за 

рахунок високої репутації іноземного інвестора. Цілями залучення іноземних 

капіталів для БС є: забезпечення стабільного розвитку, формування позитивного 

іміджу країни на міжнародних ринках, підвищення рівня довіри та капіталізації БС. 

2. Транснаціоналізація діяльності, лібералізація регулювання банківництва, 

відкриття національних кордонів, уніфікація правових норм, міграція населення 

посилюють вільний рух капіталів між державами. Вагомий вплив на регулювання ІБ 

на наднаціональному рівні мають документи Базельського комітету, вимоги СОТ до 

відкриття ФІБ у зарубіжних країнах, правила FATF щодо відмивання злочинних 

доходів і фінансування тероризму через закордонні установи банків. Експансія ІБ з 

одного боку сприяє розвитку БС країни, а з іншого – забезпечує інтереси власників 

іноземних капіталів та інших суб’єктів ІБ. Суб’єктами ІБ є іноземні інвестори, 

резиденти та нерезиденти країни-реципієнта, а також міжнародні та національні 

регулюючі органи, які відіграють пряму і опосередковану роль у розвитку ІБ в 

країні. Організаційно-структурними формами участі іноземних інвесторів на 

зарубіжних ринках є дочірні структури, філії та представництва іноземних банків. 

Основними класифікаційними ознаками БІК є: частка іноземного інвестора в банку, 

наявність мережі структурних підрозділів, форма власності іноземного інвестора за 
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кордоном, територіальне охоплення клієнтів, структура власності та ін. 

3. Діяльність БІК в Україні потребує законодавчої регламентації та визначення 

форм, методів й інструментів ДРІБ. ДРІБ є сукупністю цілеспрямованих заходів 

впливу держави на процеси руху іноземного банківського капіталу та діяльність 

суб’єктів ІБ, які реалізуються через систему регулювальних органів, забезпечують 

розвиток та оптимальні умови для діяльності установ іноземних банків і 

функціонування БС країни та спрямовані на досягнення цілей економічної та 

соціальної політики держави. ДРІБ є складовою державного регулювання БС та 

державного регулювання економіки. Система ДРІБ охоплює сукупність 

функціональних підсистем зі складовими елементами (суб’єктами, об’єктами, 

формами, принципами, методами, інструментами) у сфері державного регулювання, 

які діють у взаємозв’язку впродовж певного історичного періоду та сприяють 

ефективному розвитку ІБ в країні.  

4. Взаємодія форм, методів та інструментів ДРІБ формує механізм. Формами 

процесу регулювання ІБ є: банківський нагляд, правове, грошово-кредитне, 

податкове та конкурентне регулювання, які спрямовані на створення умов для 

ефективного функціонування БС, забезпечення її міжнародної інтеграції та безпеки 

національної економіки. Кожна з форм ДРІБ передбачає використання найбільш 

ефективних методів та інструментів регулювання. Методами ДРІБ є: правові 

(законодавчі та нормативно-правові), адміністративні (регламентаційні і 

протекціоністські), економічні (стимулювальні, нормативно-коригувальні, 

роз’яснювально-інформаційні) і специфічні (захисні, перспективні). Специфічні 

методи відмінні від загальних регулятивних вимог і пов’язані з особливостями 

регулюючого об’єкта, інструментами при цьому є прогнози та програми розвитку 

ІБ, особливі вимоги, роз’яснення щодо ІБ. 

5. Важливим у функціонуванні ефективного механізму ДРІБ є дотримання 

принципів, як загальних (законність, прозорість, відповідальність, ефективність, не-

залежність, об’єктивність, гнучкість, оптимальність, оперативність, неперервність), 

так і специфічних (неупередженість органів регулювання щодо функціонування БІК, 

захист економічних інтересів, стимулювання розвитку національної економіки, 

узгодженість і консолідований нагляд, обмін інформацією). Класифікація ДРІБ 

виявляє можливість вибору та використання оптимальних видів регулювання та 

забезпечення найбільш ефективного регулювального процесу. У сучасних умовах 

необхідно застосовувати часткове втручання держави, стимулювальне та ліберальне, 

а також пряме та непряме регулювання ІБ. З метою вибору ефективних інструментів 

регулювання ДРІБ доцільно класифікувати за ознаками: періодичність проведення 

регулятивних заходів, умови загальноекономічного розвитку, ступінь охоплення 

державного регулювання, територіальна спрямованість. 

6. Інституційна складова ДРІБ, що охоплює сукупність взаємопов’язаних 

інституцій, які прямо чи опосередковано впливають на розвиток ІБ, визначає 

основні правила й умови ведення банківської діяльності. Інституційне середовище 

ДРІБ формується під впливом взаємодії регулювальних суб’єктів держави та ринку. 

Ефективність ДРІБ залежить не лише від правильної організації та вимог 

міжнародних установ і координації діяльності національних регулятивних органів, а 

від використання моделі інституційного регулювання з поєднанням ринкових і 
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державних засад регулювання. В інституційній моделі ДРІБ органи, які здійснюють 

інституційне регулювання ІБ, взаємодіють між собою, що забезпечує ефективне 

виконання покладених на них функцій і сприятиме розвитку ІБ і БС країни загалом. 

Поліпшенню інституційного середовища ДРІБ сприятиме розвиток саморегулівних 

організацій. Вони повинні створюватись як незалежні, некомерційні, добровільні 

об’єднання БІК і ФІБ, головною метою діяльності яких має бути захист законних 

прав та інтересів БІК в країні, розвиток представництва в органах державної влади й 

управління, забезпечення тісних взаємозв’язків між учасниками банківського ринку. 

7. На початку розвитку ІБ в незалежній Україні була повна відсутність 

іноземного банківського капіталу, але він поступово з’являвся у сприятливих 

економічних умовах, що тривало до періоду стабілізації. Період стабілізації сприяв 

зміцненню позицій на українському банківському ринку основних іноземних 

інвесторів. Період розвитку БС під впливом кризових явищ в Україні та світі 

характеризується скороченням діяльності БІК і зниженням обсягів іноземних 

банківських капіталів. Кількість БІК в Україні зростала впродовж 1994–2001 рр. та 

2006–2008 рр. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків України 

досягла найвищого річного значення на початок 2016 р. Частка активів БІК в 

активах БС України найвищою була на кінець 2011 р. (60,4%). Упродовж 1991–2015 

рр. в Україні були зареєстровані представництва іноземних банків з 15 країн, що 

засвідчує інтерес з боку іноземних інвесторів до вітчизняного банківського ринку. 

8. Участь ФІБ має переваги (інтегрування у світовий фінансовий простір, 

зростання іміджу країни у світі, поліпшення доступу до міжнародних ринків 

капіталу тощо) та недоліки (загроза економічному суверенітету, нерівні конкурентні 

умови з вітчизняними банками, відтік прибутків з країни, зростання ризиків 

спекулятивної діяльності й ін). Багато можливих недоліків участі іноземних 

інвесторів у БС, враховуючи короткострокові та довгострокові зміни у вітчизняному 

банківництві, не проявилися, а побоювання щодо їхньої діяльності не 

підтвердились. Зважаючи на переваги, іноземні банки зазнають впливу економічних 

і політичних криз, що призводить до погіршення їхньої діяльності, і є причиною 

виходу з національного ринку з можливими негативними наслідками. 

9. Вагомим об’єктом ДРІБ є структура власності БІК, оскільки вона впливає на 

функціонування та стабільність БС та визначає напрями її розвитку. При цьому 

значення має не лише ідентифікація кінцевого власника, але й країни походження 

капіталу з метою виключення неконтрольованості банківського ринку і відтоків 

капіталів за кордон, зокрема в офшорні зони. В Україні серед країн – іноземних 

інвесторів, які вкладають свої капітали в банківський бізнес, найактивнішими є 

Росія, Кіпр, Австрія, Угорщина, Франція, що в основному належать до групи 

найбільших банків за розміром активів. Про зміцнення позицій БІК порівняно з 

вітчизняними банками свідчать показники їхньої діяльності на українському 

банківському ринку, зокрема переважання частки активів, власного капіталу та 

зобов’язань БІК у загальних показниках БС України. Значення фінансових 

результатів і показників рентабельності в окремі періоди були кращими у БІК, однак 

в основному відтворювали загальні позитивні та негативні зміни, які відбувались у 

БС загалом. Привабливість для іноземного інвестора треба забезпечувати й на 

регіональному рівні. Мережа БІК в Україні характеризується найбільшою 
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концентрацією в столиці країни та декількох регіонах, зокрема, Херсонській, 

Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та інших областях. Найрозвиненішу 

мережу підрозділів мають найбільші БІК. Саме вони займають провідні позиції в 

БС, а їхня концентрація за активами, зобов’язаннями і власними капіталом для 

одного, трьох і п’яти найбільших БІК є достатньо високою, однак жоден з них не 

має монопольного становища на вітчизняному банківському ринку. 

10. В умовах відсутності низки законодавчих і нормативних документів щодо 

діяльності БІК і ФІБ правове регулювання ІБ актуалізує діяльність органів 

державного регулювання щодо розроблення та контролю за дотриманням 

міжнародних і національних законодавчих і підзаконних правових актів. Вони 

прямо або опосередковано впливають на функціонування суб’єктів ІБ, що діють на 

території країни, забезпечуючи захист інтересів акціонерів, вкладників, кредиторів і 

сприяють фінансовій стабільності БС. Для удосконалення правового регулювання ІБ 

потрібно ухвалити законопроект “Про порядок створення, діяльності банків з 

іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків в 

Україні”, який фіксуватиме правове визначення принципів організації діяльності 

БІК і ФІБ в Україні, сприятиме розвитку конкурентоспроможності та прозорості 

таких банків, стабільності БС, захисту інтересів учасників ринку. 

11. Найвагоміша роль у системі суб’єктів ДРІБ належить центральному банку 

країни, який провадить регулятивну діяльність відповідно до визначених функцій 

(нормотворчої, реєструвальної, обмежувальної, операційної, структуризаційної, 

наглядової, рекомендаційної, інформаційної). Особливу увагу НБУ має приділяти 

контролю за структурою власності БІК. Прозорість ведення банківського бізнесу 

іноземними інвесторами в Україні дасть змогу посилити відповідальність 

вітчизняних та іноземних банків, відновити довіру до БС. Для регулювання 

структури власності важливо своєчасно та повно відображати особливо тих 

бенефіціарів, які зареєстровані в офшорних зонах. Це допоможе мінімізувати ризики 

відмивання коштів за кордон через установи БІК. Помітними особливостями 

реорганізаційних процесів ІБ в Україні є участь у них переважно українських банків, 

злиття та поглинання банків для підвищення рівня розвитку та капіталізації банків, 

об’єднання банків з одним іноземним власником. 

12. Вирішення проблем податкового регулювання ІБ потрібно проводити за 

такими напрямами: удосконалення податкового законодавства, його уніфікація з 

міжнародними нормами, оптимізація структури податкових органів із чітким 

розподілом повноважень щодо контролю за протиправними діями та недопущення 

реалізації схем ухилення від сплати податків БІК, використання пільгового 

оподаткування та стимулів для залучення іноземних капіталів у БС. Для 

стимулювання припливу іноземного капіталу необхідним є цільове тимчасове 

пільгове оподаткування для іноземних інвесторів, які відкривають новий банк. 

Регресивне оподаткування БІК доцільно застосовувати за визначеною шкалою 

відповідно до обсягів отримуваного прибутку БІК із встановленням граничної 

ставки податку. Це стимулюватиме вкладення коштів БІК у прибуткові національні 

проекти і забезпечить податкові надходження до бюджету. Диференційований 

підхід в оподаткуванні ІБ варто використовувати залежно від обсягів вкладення 

коштів БІК у розвиток пріоритетних галузей економіки. 
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13. В основі конкурентного регулювання ІБ має бути використання 

державними органами сукупності методів та інструментів, які забезпечують 

недопущення монополізації діяльності БІК на українському банківському ринку, 

створюють умови для розвитку добросовісної конкуренції, сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності БС і формуванню позитивного іміджу та ділової репутації 

на міжнародному фінансовому ринку. Основними напрямами розвитку 

конкурентного регулювання ІБ мають бути: розроблення основних нормативно-

правових документів у сфері захисту конкуренції в секторі ІБ (зокрема, необхідно 

АМКУ ухвалити Положення “Про недопущення монополізації банківського ринку 

іноземними інвесторами”), розподіл функцій у структурі АМКУ та координація з 

НБУ щодо оцінювання процесів злиття та поглинання в ІБ, виявлення порушень 

антимонопольного законодавства, застосування санкцій за недотримання 

законодавчо визначених вимог, посилення конкурентоспроможності банків і 

забезпечення сприятливого  клімату для іноземних інвестицій. Важливе значення в 

забезпеченні прозорості та добросовісності ведення банківського бізнесу 

іноземними інвесторами в Україні матиме невідкладне законодавче закріплення та 

розроблення “Правил професійної етики конкуренції у сфері ІБ в Україні”. 

14. Показники ІБ мають різний характер і величину впливу на фінансово-

економічну безпеку держави, водночас іноземний капітал позитивно сприяє її 

розвиткові. Покращення основних показників ІБ у різні періоди розвитку економіки 

держави (в умовах піднесення, стабільного розвитку економіки, у кризових умовах) 

забезпечує покращення основних індикаторів фінансово-економічної безпеки. 

Населення України довіряє банкам, різним за структурою власності, але більшість 

опитаних респондентів надає перевагу БІК порівняно з вітчизняними приватними 

банками. Серед основних умов розвитку ІБ в Україні мають бути такі: стабілізація 

національної економіки та БС, формування позитивного інвестиційного іміджу, 

створення сприятливого клімату для іноземного інвестування; забезпечення 

стабільності та конкурентоспроможності вітчизняного банківського капіталу, 

можливостей його виходу на зарубіжні ринки; визначення моделей та інструментів 

регулювання БС, а також напрямів взаємодії органів ДРІБ. Концепція ДРІБ в 

Україні на середньострокову перспективу передбачає досягнення основних 

фундаментальних цілей і запровадження ефективної системи ДРІБ для забезпечення 

за участі іноземних інвесторів фінансової стабільності й надійності БС та сприяння 

фінансово-економічній безпеці держави. 

Розвиток ІБ залежить від виваженого державного регулювання, при цьому 

ефективно діючий механізм ДРІБ поліпшуватиме інвестиційну привабливість 

країни, стимулюватиме залучення іноземних капіталів у БС, посилюватиме довіру 

клієнтів і партнерів до банків, підвищуватиме конкурентоспроможність вітчизняної 

БС, активізуватиме інтеграцію України у світовий фінансовий простір. 
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АНОТАЦІЯ 

Владичин У.В. Державне регулювання іноземного банківництва в Україні. – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

У дисертації розкрито сутність державного регулювання іноземного 

банківництва, визначено його види, цілі та функції. З’ясовано сутність іноземного 

банківництва, виділено його ознаки, види, суб’єкти та функції. Виявлено основні 

елементи системи державного регулювання іноземного банківництва, сформовано 

механізм державного регулювання іноземного банківництва та обґрунтовано 

принципи його реалізації. Досліджено інституційні моделі регулювання іноземного 

банківництва, з’ясовано напрями взаємодії органів регулювання іноземного 

банківництва в Україні. Охарактеризовано тенденції, переваги та недоліки участі 

іноземних інвесторів у банківській системі України. Проаналізовано структуру 

власності, оцінено ефективність діяльності, визначено регіональні особливості 

розвитку та рівень концентрації банків з іноземним капіталом в Україні. 

Систематизовано правове регулювання іноземного банківництва в Україні, 

з’ясовано його недоліки та проблеми. Подано рекомендації щодо удосконалення 

регулювання іноземного банківництва НБУ. Сформульовано методи й інструменти 

податкового регулювання та напрями поліпшення конкурентного регулювання 

іноземного банківництва. Оцінено стан фінансово-економічної безпеки України під 

впливом іноземного банківського капіталу та розроблено Концепцію державного 

регулювання іноземного банківництва в Україні на середньострокову перспективу. 

Ключові слова: іноземне банківництво, державне регулювання іноземного 

банківництва, іноземний банк, банк з іноземним капіталом, філія іноземного банку, 

представництво іноземного банку, структура власності банку, правове регулювання, 

податкове регулювання, конкурентне регулювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Владычин У.В. Государственное регулирование иностранного банкинга в 

Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2017. 

В диссертации раскрыта сущность государственного регулирования 

иностранного банкинга, определены его виды, цели и функции. Обусловлена 

сущность иностранного банкинга, выделены его признаки, виды, субъекты и 
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функции. Установлены основные элементы системы государственного 

регулирования иностранного банкинга, сформирован механизм государственного 

регулирования иностранного банкинга и обосновано принципы его реализации. 

Исследованы институциональные модели регулирования иностранного банкинга. 

Охарактеризованы тенденции, преимущества и недостатки участия иностранных 

инвесторов в банковской системе Украины. Проанализирована структура 

собственности, оценена эффективность, определены региональные особенности 

развития и уровень концентрации банков с иностранным капиталом в Украине. 

Систематизировано правовое регулирование иностранного банкинга в Украине, 

раскрыто его недостатки и проблемы. Поданы рекомендации относительно 

усовершенствования регулирования иностранного банкинга НБУ. Сформулирован 

механизм налогового регулирования и направления улучшения конкурентного 

регулирования иностранного банкинга. Оценено состояние финансово-

экономической безопасности Украины под влиянием иностранного банковского 

капитала и разработана Концепция государственного регулирования иностранного 

банкинга в Украине на среднесрочную перспективу. 

Ключевые слова: иностранный банкинг, государственное регулирование 

иностранного банкинга, иностранный банк, банк с иностранным капиталом, филиал 

иностранного банка, представительство иностранного банка, структура 

собственности банка, правовое регулирование, налоговое регулирование, 

конкурентное регулирование. 

 

ANNOTATION 

Vladychyn U.V. The State Regulation of Foreign Banking in Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation for the Scholarly Degree of Doctor of Economic Sciences, 

Speciality 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. – Ivan Franko 

National University of Lviv, Lviv, 2017. 

The thesis researches theoretical and methodological fundamentals of state 

regulation of foreign banking, identifies the essence of foreign banking, its characteristic 

features and peculiarities. It is traced that foreign banking performs an organizational and 

operative, fiduciary, security, administration and managerial, stimulating, target, 

integration, informational, adjustment as well as social and economic functions. 

Organizational structural forms and types of banks with foreign capital are characterized 

as well as goals set by foreign investors in entering the markets of foreign countries and 

the targets of national bank owners willing to involve foreign capital are characterized.  

The content of the notion of state regulation of foreign banking and the 

methodology of its study are set out. Application of the systemic approach has enabled to 

clarify the components of the state system of foreign banking regulation. It is established 

that regulating authorities (on the state and suprastate levels) are the subjects of state 

regulation of foreign banking, while international financial and banking groups are its 

objects, along with foreign investors with the engagement of which banks with foreign 

capital, branches and representative offices of foreign banks are set up. The functions of 

state regulation of foreign banking are substantiated, and they are grouped into 

methodological, organizational and management as well as social and economic ones. The 

main characteristics and types of state regulation of foreign banking, the essence and 
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structure of the mechanism of state regulation of foreign banking are identified. It is 

stressed that effective implementation of the mechanism of state regulation of foreign 

banking depends on compliance with the general and specific principles. Institutional 

models of foreign banking regulation are analyzed, and the algorithm of interaction of 

regulating authorities in the process is built up. 

The characteristics of the current condition are set out, and periodization of foreign 

banking development in Ukraine is substantiated, advantages and disadvantages of 

opening the branches of foreign banks in Ukraine are assessed. It is established that the 

key factors of trust in banks are their ownership structure and effective activities. It is 

clarified that banks with foreign capital in Ukraine are less affected by financial and 

economic crises and are more effective in their activity over those periods. The rate of 

concentration of banks with foreign capital in Ukraine is calculated, and special features of 

their regional development are pointed out. It is established that banks with foreign capital 

have no monopoly status in the Ukrainian banking market. 

The mechanism and problems of state regulation of foreign banking in Ukraine are 

highlighted. The structure of the draft legislative act aimed to regulate the issues of 

establishment, activity and leaving Ukrainian banking market for foreign banks is 

developed. Scientific approaches to determining the functional role of the central bank in 

the mechanism of state regulation of foreign banking are applied. The norm-making, 

registration, restrictive, operational, structuring, supervisory, advisory, informative 

functions of the central bank of the country in foreign banking regulation are pointed out. 

The mechanism of tax regulation of foreign banking is covered, and recommendations are 

provided on how to simulate foreign banking using various taxation schemes for banks 

with foreign capital in Ukraine. The specificity of competitive regulation of foreign 

banking in Ukraine and the directions of antimonopoly legislation improvement are 

outlined. Adoption of regulatory legal acts aimed to regulate the issues of preventing 

monopolization and unfair competition by foreign investors in the Ukrainian banking 

system is recommended. 

The impact of foreign banking on the financial and economic state security is 

evaluated through correlation and regression analysis, forecast of the main indicators of 

the Ukrainian economic development under the influence of activation of foreign bank 

capitals is made. On the basis of a survey of different groups of respondents the level of 

trust in banks with foreign capital is identified. SWOT-analysis of the foreign banking 

development is performed, and the optimal strategy for foreign banks’ entering the 

Ukrainian banking market is elaborated. Conceptual principles of mid-term state 

regulation of foreign banking are developed.  

Key words: foreign banking, state regulation of foreign banking, foreign bank, bank 

with foreign capital, branch of a foreign bank, representative office of a foreign bank, 

bank’s ownership structure, legal regulation, tax regulation, competitive regulation. 

 

 

 
Підписано до друку 11.01.2017 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. 

Умовн. друк. арк. 1,9. Наклад 100 прим. Зам. № 4 

ТзОВ «Растр-7». 79005, м. Львів, вул. Кн. Романа, 9/1. Тел./факс: (032) 235-52-05. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ЛВ № 22 від 19.11.2002 р. 


