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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АМКУ – Антимонопольний комітет України 

АТ – акціонерне товариство 

АУБ – Асоціація українських банків 

БАГІ – Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій 

БІК – банк з іноземним капіталом 

БС – банківська система 

ВАТ – відкрите акціонерне товариство 

ВРУ – Верховна Рада України 

ДРІБ – державне регулювання іноземного банківництва 

ЄЕС – Європейське економічне співтовариство 

ЄС – Європейський Союз 

ЄСЦБ – Європейська система центральних банків 

ЄЦБ – Європейський центральний банк 

ІБ – іноземне банківництво 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

МАР – Міжнародна асоціація розвитку 

МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

МВФ – Міжнародний валютний фонд 

МЗС – Міністерство закордонних справ 

МРК – міжнародний рух капіталу 

МФК – Міжнародна фінансова корпорація 

МЦВІС – Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів 

НАБУ – Незалежна асоціація банків України 

НБУ – Національний банк України 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ПАТ – публічне акціонерне товариство 

ПКУ – Податковий кодекс України 

СБ – Світовий банк 

СОТ – Світова організація торгівлі 

ФГВФО – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

ФІБ – філія іноземного банку 

FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering (Цільова група з 

фінансових заходів у сфері відмивання доходів) 
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ВСТУП 

 

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 
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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 

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: 
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“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; 
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 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 

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 
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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 

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 
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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; 
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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 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 
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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; 

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 
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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 
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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 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”, 
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“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 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ІНОЗЕМНОГО БАНКІВНИЦТВА 

 

1.1. Сутність і функції іноземного банківництва 

 

У забезпеченні фінансової стабільності держави та підвищенні рівня 

розвитку економіки країни провідну роль відіграє БС. В Україні саме в умовах 

європейської інтеграції, коли існує необхідність досягнення рівня розвитку 

економіки розвинених країн світу, постає питання зміцнення БС. Одним із 

важливих джерел підвищення капіталізації банків і фінансування економіки є 

іноземний капітал. На сучасному етапі БС й економіка України потребують 

притоку іноземних інвестицій і тому існує необхідність визначення форм та умов 

залучення іноземного капіталу в БС. Першоосновою вирішення проблем, 

пов’язаних із ІБ, має бути формування теоретико-методологічного підґрунтя і 

вдосконалення понятійно-категоріального апарату з чітким його законодавчим 

визначенням, оскільки невизначеність у термінології призводить до виникнення 

асиметричності інформації, за якої різні суб’єкти ринку вважатимуть одні й ті ж 

процеси різними, тобто матимуть різну інформацію щодо них. 

Вітчизняна та зарубіжна наукова економічна література не розглядає і не 

застосовує поняття “іноземне банківництво”. Різні джерела наводять різноманітні 

визначення таких понять, як: іноземний капітал, банк з іноземним капіталом, 

іноземний банк тощо. Для чіткого визначення сутності іноземного банківництва 

доцільно проаналізувати такі поняття, як: іноземні інвестиції, іноземні інвестори, 

банківництво, міжнародний бізнес, міжнародна банківська діяльність тощо. 

Зазвичай критерієм участі іноземного капіталу в БС країни, є присутність у 

статутних капіталах банків часток, які належать нерезидентам. В економічній 

енциклопедичній літературі поняття іноземного капіталу тлумачать як 

різноманітні форми капіталу (приватний, акціонерний, державний, банківський, 

промисловий, фінансовий і капітал міжнародних фінансово-кредитних 

організацій), який належить закордонним власникам [146, с. 726; 150, с. 101]. 
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Райзберг Б., Лозовський Л., Стародубцева Є. визначають іноземний капітал як 

інвестиції, капіталовкладення інших країн в економіку певної країни, які 

здійснюють у найрізноманітніших формах [340, с. 136]. Отже, автори під 

іноземним капіталом розуміють іноземні інвестиції та капіталовкладення. 

Інвестиції вони трактують як довгострокові вкладення капіталу у власній країні 

чи за кордоном у підприємства різних галузей, підприємницькі проекти, 

соціально-економічні програми, інноваційні проекти. Одним із видів інвестицій 

виділяють іноземні, що їх вкладають зарубіжні інвестори, інші держави, іноземні 

банки, компанії, підприємці [340, с. 128]. 

Енциклопедичний словник Габлера трактує іноземний капітал як “капітал, 

залучений з інших країн у вигляді прямих чи опосередкованих капіталовкладень, 

а також зовнішніх кредитів” [439, с. 69]. Отож, автори цього словника до 

іноземного капіталу зачисляють також і кошти, отримані у вигляді кредитів. 

Іноземні кредити визначено як “короткострокові чи довгострокові кредити, 

отримані з-за кордону для фінансування зовнішньої торгівлі чи для підтримання 

внутрішнього ринку” [439, с. 69]. Балануца О. розглядає іноземний капітал як 

“сукупність інвестиційних та кредитних фінансових ресурсів, що реалізуються їх 

власниками у вигляді капіталовкладень в економіку країни – реципієнта з метою 

отримання прибутку” [15, с. 13]. 

Оскільки найчастіше під іноземним капіталом автори розглядають іноземні 

інвестиції, то варто проаналізувати трактування цього поняття. Енциклопедія 

корпоративного управління подає визначення інвестицій закордонних сукупних 

та інвестицій іноземних (табл. А.1 додатка А). У цьому визначенні бачимо 

розмежування трактування руху капіталів між материнськими установами та 

філіями, а також вкладення капіталів у вигляді формування часток у капіталі 

установ у приймаючих країнах. Автори енциклопедії визначають також прямі та 

портфельні іноземні інвестиції, відмінність між якими подають з погляду їхньої 

необхідної частки у загальному капіталі для забезпечення інвесторові контролю за 

ними [150, с. 15]. Поняття іноземних і закордонних інвестицій розрізняє 

Коломойцев В. (табл. А.1 додатка А). До прямих іноземних інвестицій зачислено 
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вкладення капіталу, що забезпечує контроль інвестора над закордонними 

установами, а до портфельних – вкладення капіталу в цінні папери (без придбання 

контрольного пакета). Економічна енциклопедія за редакцією Абалкіна Л. 

пояснює іноземні інвестиції як “довгострокові капіталовкладення іноземних 

інвесторів в економіку країни” [440, с. 222]. Вкладення капіталу в створення філій 

чи відділень іноземних компаній, купівля діючих підприємств, контролювання 

місцевої компанії, придбавши контрольний пакет акцій або мажоритарної участі, 

яка дає право контролю, розширення діяльності філій розглядається як пряме 

іноземне інвестування. Портфельні іноземні інвестиції передбачають вкладення 

коштів у купівлю акцій та інших цінних паперів, участі, яка не дає права 

контролю, а також надання кредитів іноземним юридичним особам [440, с. 223]. 

Подібне розуміння іноземних інвестицій наведено в енциклопедії цивільного 

права України (див. табл. А.1 додатка А). Зарубіжні джерела трактують іноземні 

інвестиції як кошти, інвестовані в інші країни [451, с. 146]. Іноземні інвестиції 

науковці розглядають як будь-які інвестиції (капіталовкладення) в іншу країну, 

зроблені приватною компанією або приватною особою на відміну від державної 

допомоги [375, с. 202]. Необхідність залучення іноземних інвестицій виникає за 

[31, с. 145]: обмеженості внутрішніх інвестиційних ресурсів, низької 

інвестиційної активності власних інвесторів, потреби забезпечення разом з 

інвестиціями нової техніки та технології, бажання створення 

конкурентоспроможної економіки та освоєння світових ринків тощо. 

Енциклопедичний словник з державного управління поряд із визначенням 

іноземних інвестицій розглядає поняття “інвестиції міжнародні”, під яким автори 

розуміють інвестиції, реалізація яких передбачає взаємодію учасників, що 

належать до різних держав (резидентів і нерезидентів щодо конкретної країни) 

[147, с. 273]. У вузькому розумінні міжнародні інвестиції ототожнюють з 

інвестиціями за кордон або іноземними. З країни базування (країни-донора) 

експортують капітал у країну, що приймає (країну-реципієнт інвестицій). Чіткої 

межі між поняттями міжнародної інвестиції та іноземної інвестиції у цьому 

випадку не простежуємо, оскільки обидва види інвестицій передбачають рух 
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капіталу з однієї країни в іншу. 

Погоджуючись із класифікаціями інвестицій, які подані в економічній 

довідковій літературі, вважаємо за доцільне розрізняти контролюючі іноземні 

інвестиції, які забезпечують володіння понад 50 % акцій, що надають право 

голосу, іншої компанії (банку), і неконтролюючі, які забезпечують володіння 

менше, ніж 50 % акцій іншої компанії (банку). Проведений аналіз засвідчує, що 

найчастіше в економічній літературі контролюючі інвестиції зачисляють до 

прямих іноземних інвестицій, а неконтролюючі – до портфельних. Така позиція 

найпоширеніша серед науковців-дослідників. Водночас Реверчук С., Реверчук Н., 

Скоморович І. вважають неточним поділ фінансових інвестицій на прямі та 

портфельні, оскільки такі види виокремлено за різними класифікаційними 

ознаками. На думку науковців, за ознакою характеру участі в інвестуванні 

доцільно поділяти інвестиції на прямі та непрямі (опосередковані), тобто, коли 

кошти вкладають безпосередньо у вибраний об’єкт або за участю фінансових 

посередників. А за ознакою мети інвестування фінансові інвестиції поділяють на 

стратегічні (спрямовують у купівлю контрольного пакета акцій для стратегічного 

управління чи поглинання компанії-емітента) та портфельні (основною метою є 

приріст суми вкладеного капіталу або отримання поточного доходу) [166, с. 6]. 

Сутність іноземних інвестицій визначена і в законодавстві України. Закон 

України “Про режим іноземного інвестування” трактує це поняття як цінності, які 

вкладають іноземні інвестори в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до 

законодавства України, щоб отримати прибуток або досягнення соціального 

ефекту [331]. У Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” визначено, 

що іноземні інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які 

вкладають іноземні суб’єкти господарської діяльності в Україні, внаслідок чого 

утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [325]. У листі 

НБУ № 23-014/3432 від 21.09.2009 р. зазначено, що для цілей регулювання 

іноземні інвестиції поділено на: прямі, портфельні та розміщення інвестиційного 

вкладу. Операція щодо придбання іноземним інвестором частки статутного 

капіталу резидента – юридичної особи залежно від організаційно-правової форми 
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цієї юридичної особи (акціонерне товариство (АТ), товариство з обмеженою 

відповідальністю тощо) та порядку проведення зазначеної операції (наприклад, на 

первинному або вторинному фондовому ринку) може належати до прямої 

інвестиції та портфельної [298]. Іноземними інвесторами законодавець визнає 

суб’єктів, які провадять інвестиційну діяльність на території України [331]. Варте 

уваги законодавче трактування поняття іноземні суб’єкти господарської 

діяльності, які визначені як суб’єкти господарювання, що мають постійне 

місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України [325]. Саме 

такі іноземні суб’єкти є нерезидентами, але мають право відкривати відокремлені 

структурні підрозділи в Україні. Зокрема, це стосується іноземних банків, які 

зареєстровані за кордоном, але відкривають свої філії на території іншої держави. 

Досліджуючи поняття іноземного інвестування, зазначимо, що всі 

визначення досить узагальнені і довідкова література не виокремлює поняття 

“іноземних інвестицій у банківську систему”, “банківське іноземне інвестування” 

або “іноземний банківський капітал”. Проаналізувавши економічну літературу, ми 

виявили, що немає єдиної думки у розумінні та визначенні понять іноземний банк 

і банк з іноземним капіталом. Деякі науковці часто їх навіть ототожнюють. 

Іноземний банк визначають як банк, який повністю або частково належить 

іноземному капіталу (приватному, колективному або державному) і діє 

насамперед у його інтересах [146, с. 725]. У тлумачному словнику О. Островська 

іноземний банк трактує як банк, що визнаний таким згідно з законодавством 

іноземної країни, на території якої він зареєстрований [275, с. 180]. Таке ж 

визначення знаходимо у законодавстві Росії. У формулюванні не визначено, яку 

частку іноземного капіталу має бути вкладено в банк для одержання статусу 

іноземного банку, а лише зазначено реєстрацію згідно з законодавством.  

Поняття іноземного банку наводять також й інші довідкові джерела, 

вкладаючи в нього, зазвичай, однаковий зміст. У сучасному економічному 

словнику Б. Райзберга, Л. Лозовського, Є. Стародубцевої визначено іноземні 

банки як банки, які повністю або частково належать іноземному капіталу. 

Діяльність таких банків у країнах, на які вони розповсюдили свої операції, 
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регламентовано національним законодавством країни [340, с. 136]. Подібне 

трактування наводить Корнилюк Р. і зазначає, що іноземний банк – це “банк, який 

перебуває під контролем іноземних інвесторів, а фактичні центри прийняття 

стратегічних рішень щодо його діяльності розміщені за кордоном” [201, с. 15]. З 

позицій національного споживача іноземний банк розглядають також з погляду 

банку, який зареєстрований і діє за кордоном. Однотипне визначення подає 

великий енциклопедичний словник за редакцією Азріліяна А., який зокрема, 

трактує іноземні банки як банки, які належать повністю або частково іноземному 

капіталу і діють у його інтересах [29, с. 38]. У доповненому перевиданні цього 

словника зазначено, що діяльність іноземних банків у країні перебування 

регламентується національним законодавством [28, с. 78].  

Зарубіжна довідкова література трактує іноземний банк як банк з іншої 

країни, який має філії, відділення в країні [451, с. 145]. На думку Уше К., під 

іноземним банком треба розуміти банк, центральний офіс якого розміщується за 

кордоном [482, с. 30]. Бачимо, що таке визначення є вузьке і не виявляє ані участі 

іноземних інвесторів у капіталі, ані законодавчої регламентації чи реєстрації 

банку. З цього тлумачення складається враження, що таким банком може бути 

БІК, зареєстрований у країні, яка приймає інвестиції, і банк-нерезидент. 

Трактування поняття іноземного банку наведено у словнику банківських 

термінів Розенберга Д., де написано, що це “будь-який банк, відмінний від банку, 

який знаходиться під юрисдикцією США”, та зазначено, що цей термін може 

стосуватися і банківських концернів за межами континентальної границі США 

[352, с. 143]. Отож, іноземний банк розглядають як банк, який розташований за 

межами країни і не має чіткого зазначення іноземної власності капіталу такого 

банку. Враховуючи це, усі банки, які розташовані у межах країни, є 

національними, а банки за кордоном – іноземними. 

У дослідженнях Гусєв Я. запропонував усю сукупність банків з іноземними 

інвесторами об’єднати в дві групи: 1) банки без істотної участі іноземного 

інвестора; 2) банки з іноземними інвесторами, у межах якої автор виокремлює 

банки з істотною участю іноземного інвестора, банки під контролем іноземного 
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інвестора, іноземні банки та банки з псевдо іноземним інвестором [104, с. 15]. 

Отже, запропонований автором підхід до визначення банку з іноземним 

інвестором враховує частку участі іноземного інвестора в капіталі банку, а також 

розглядає типи банків з іноземними інвесторами відповідно до належності 

інвестора до фінансового сектора будь-якої країни, резидентності інвестора, який 

приймає стратегічні рішення в банку та контролює їхнє виконання. 

Використовуючи метод аналогії, проведемо паралелі з такими поняттями: 

підприємство з іноземними інвестиціями, іноземне підприємство, трактування 

яких наведені у Господарському кодексі України. У ст. 116 цього Кодексу 

визначено, що підприємство, “у статутному фонді якого не менш як десять 

відсотків становить іноземна інвестиція, визнається підприємством з іноземними 

інвестиціями” [92]. Аналогічне визначення подано й у Законі України “Про режим 

іноземного інвестування”. Стаття 117 Господарського кодексу зазначає, що 

“іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене 

за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або 

іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у 

власність цих осіб” [92]. Отже, бачимо, що законодавець розрізняє ці поняття 

лише за розмірами іноземних інвестицій, вкладених у підприємство, де повна 

власність іноземних інвесторів характеризується створенням іноземного 

підприємства, а часткова – підприємства з іноземними інвестиціями. 

Розмежовує поняття “банк, який контролює іноземний капітал” та 

“іноземний банк” Верніков А. Автор зазначив, що банк, який контролюється 

іноземним капіталом (капіталом нерезидентів), – це банк, статутний капітал якого 

понад 50 % сформований коштами нерезидентів і яким керують нерезиденти. 

Іноземний банк, на думку дослідника, є фінансовою установою, визнаною банком 

згідно з законодавством іноземної держави, на території якої вона зареєстрована. 

Автор наголошує, що не доцільно зачисляти до іноземних банків місцеві БІК, 

окрім лише філій іноземних банків, які функціонують на території країни-

реципієнта [42, с. 12]. Абалкіна А. має протилежні погляди і наводить поняття 

іноземного банку як міжнародного фінансового посередника, який контролюють 
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нерезиденти і регламентує законодавство країни-перебування, який функціонує 

переважно в інтересах засновників і країни походження капіталу. Автор уточнює, 

що поняття іноземного банку в широкому розумінні охоплює банки-нерезиденти 

за кордоном і національні банки за участю іноземних інвесторів [1, с. 5]. 

Простежуємо різні трактування поняття “іноземний банк” у законодавчих 

актах зарубіжних країн. Законодавство Канади іноземним банком вважає 

юридичну особу, зареєстровану або засновану за законами інших держав, ніж 

Канада, яка: є банком згідно з законодавством будь-якої країни, у якій провадить 

діяльність; здійснює діяльність, що повністю або значною мірою повинна бути 

банківською в усіх країнах; залучена прямо чи опосередковано до фінансової 

діяльності, яку ідентифікує словами “bank”, “banque”, “banking”, “bancaire”, або 

поєднаннями з іншими словами; провадить кредитну діяльність і залучає кошти; 

контролює інший іноземний банк або є іноземною інституцією, відмінною від 

іноземного банку, однак контролює банк, зареєстрований чи заснований у Канаді 

відповідно до закону [201, с. 16]. Банківське законодавство Польщі розрізняє такі 

поняття, які стосуються ІБ, як “закордонний банк” та “кредитна інституція”, а 

також розмежовує іноземні банки з країн ЄС і країн із-за меж Євросоюзу. 

Закордонний банк – це банк, який розташований у Польщі, з країни, яка не є 

членом ЄС, а кредитна інституція – установа, розташована на території Польщі, 

створена інвестором з країни-члена Євросоюзу, проводить від власного імені та за 

власний рахунок, на підставі дозволу наглядових органів, діяльність щодо 

приймання депозитів і надання кредитів або видачі коштів. Філію закордонного 

банку розглядають як організаційну структурну одиницю закордонного банку, яка 

відкрита на території Польщі, що належить материнському банку з-за меж ЄС. 

Філію кредитної інституції трактовано як організаційну структурну одиницю, яку 

відкрив банк, що діє на території ЄС [483]. Законодавство Російської Федерації 

тлумачить іноземний банк як банк, визнаний таким за законодавством іноземної 

держави, на території якої він зареєстрований [263]. У глосарії до міжнародної 

банківської статистики Банку Міжнародних Розрахунків знаходимо таке 

визначення: іноземний банк (філія і/або дочірня структура) – це банк, який 
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контролює материнська установа з-за меж країни, в якій розташована підзвітна 

банківська установа [460]. 

Здебільшого трактування іноземного банку пов’язане з визначенням частки 

вкладеного іноземного капіталу (наявність істотної участі – понад 10 %, 

контрольного пакета акцій – понад 50 % чи повна участь іноземного інвестора – 

100 %). Багато фахівців з Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового 

банку (СБ), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) до іноземних 

банків зараховують такі, в яких 50 і більше відсотків капіталу належить прямим 

іноземним інвесторам [201, с. 14].  

Бачимо, що думки науковців розділилися, деякі вбачають під іноземним 

банком банк, який повністю належить іноземному капіталу, зареєстрований і 

проводить діяльність у своїх інтересах у країні-реципієнті, тобто є фактично 

банком-резидентом з повною участю іноземного інвестора, інші наголошують на 

тому, що іноземний банк – це банк-нерезидент, зареєстрований у зарубіжній 

країні, і не має фактичного місця реєстрації в країні-реципієнті, однак може 

проводити в ній свою діяльність, зокрема, через відкриття філій.  

У цьому контексті варто також проаналізувати трактування поняття банк-

нерезидент. Енциклопедія цивільного права України подає визначення поняття 

банк-нерезидент, під яким розуміє банк за межами України, який створений і діє 

відповідно до законодавства іноземної держави [151, с. 70]. У великому 

енциклопедичному словнику за редакцією Азріліяна А. визначення поняття банк-

нерезидент розглядають як юридичну особу-нерезидента, що є банком чи іншою 

кредитною організацією відповідно до законодавства інших держав з 

розташуванням за межами РФ [28, с. 79]. Такі тлумачення подібні до наведених 

трактувань поняття іноземний банк і не передбачають уточнень щодо частки чи 

структури капіталу такого банку. За таким підходом науковців, основною 

сутнісною ознакою є лише факт створення банку за межами країни. 

Зовсім рідко в економічній літературі натрапляємо на визначення поняття 

БІК, хоча згідно з вітчизняним законодавством саме так визначено банки, які 

зареєстровані в Україні та мають певну частку капіталу іноземного інвестора. В 
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енциклопедії банківської справи (за редакцією В. Стельмаха) подано визначення 

БІК як банку, який функціонує на території країни і капітал якого частково або 

повністю належить іноземним інвесторам [148, с. 49].  

Вітчизняне законодавство не подає визначення поняття іноземний банк, але 

пояснює поняття банк з іноземним капіталом як банк, у якому частка капіталу, що 

належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 % [307]. 

Таке трактування враховує участь іноземного капіталу в банку, частка якого 

становить більше 10 % і не враховує можливості вкладених кількома інвесторами 

коштів менше цієї частки. Це призводить до не чіткого відображення обсягів і 

структури вкладеного іноземного капіталу в БС країни, хоча зрозуміло, що частка, 

менша 10 %, яка належить одному іноземному інвестору в банку, не є істотною 

участю. Вважаємо, що це тлумачення набуло б чіткості у такому викладенні: банк 

з іноземним капіталом – це банк, в якому частка капіталу, що належить хоча б 

одному або ж усім іноземним інвесторам, становить не менше 10 % (тобто істотну 

участь у банку). Зауважимо таке: якщо засновниками банку є декілька іноземних 

інвесторів – фізичних чи юридичних осіб, кожен з яких має частку, меншу 10 %, 

то такий банк не вважається іноземним, хоча сумарна частка іноземного капіталу 

в такому банку може бути досить високою. Крім того, банки, засновниками яких є 

юридичні особи, зареєстровані іноземцями в Україні, не вважають БІК. Отже, 

офіційна статистика щодо обсягів іноземних капіталів у БС України, зазвичай, не 

відображає реальної ситуації щодо наявності іноземних інвесторів. Враховуючи 

це, реально нерезидентам в Україні належить значно більша за офіційну частка 

іноземного капіталу в статутному капіталі вітчизняних банків. 

Визначимо сутнісну різницю між поняттями “банк з іноземним капіталом” 

та “іноземний банк”. Наведені поняття часто ототожнюють, оскільки вони 

характеризують участь нерезидентів у капіталі банків. На нашу думку, цього не 

потрібно робити, оскільки БІК – це або банк з частковою участю нерезидентів, 

або банк, який повністю, на 100 % належить іноземним інвесторам і 

зареєстрований у країні-реципієнті має насамперед власні інтереси. Такі банки є 

або дочірніми структурами іноземних банків, або банками з участю іноземних 
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капіталів фізичних осіб та інших юридичних осіб – небанківських установ, які 

створені в країні, і підпорядковані її законодавчим і нормативно-правовим 

вимогам. Вважаємо, що логічно ототожнювати поняття “іноземний банк” і “банк-

нерезидент”, де сутнісною ознакою вважати місце розташування та реєстрації за 

кордоном. Водночас БІК (з повною участю іноземних інвесторів чи частковою 

їхньою участю) вважаються банками-резидентами країни вкладення іноземного 

банківського капіталу, оскільки вони створені та зареєстровані в країні-

реципієнті. Різниця у цих тлумаченнях полягає не у розмірі частки іноземного 

капіталу, вкладеного у банк, а у місці його реєстрації. 

Наведені визначення понять БІК та іноземний банк 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. З 

наведених трактувань робимо висновок, що БІК, які мають частку іноземного 

капіталу є банками-резидентами, оскільки як юридичні особи вони зареєстровані 

у країні перебування капіталу і підпорядковані вимогам національного 

законодавства, а іноземні банки та банки-нерезиденти – зарубіжними банками, які 

зареєстровані та розташовані за межами країни. 

Надалі розглянемо сутність поняття “банківництво”, яке не так давно 

увійшло до сучасної термінології, але дедалі частіше трапляється в економічній 

літературі. Ні словниково-енциклопедична та довідкова література, ані наукові 

дослідження авторів не подають чіткого тлумачення цього поняття. Лише деякі 

дослідники виділяють його в окрему важливу галузь економіки. Савлук М. 

визначив, що “банківництво є самостійним видом господарської діяльності, який 

можна розглядати як окрему галузь економіки і для цього він має всі необхідні 

атрибути: в ньому розміщена значна кількість робочої сили, на нього припадає 

відчутна частка суспільного капіталу та значна кількість фірм (банків), має свій 

особливий сегмент ринку, на якому реалізує свою продукцію, створює додаткову 

вартість і бере участь у виробництві ВВП, сплачує податки до бюджету та ін.” 
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[101, с. 587]. Поняття “банкінг” подає енциклопедичний словник Азріліяна А., де 

його розглянуто як банківське обслуговування [28, с. 81]. Трактування поняття 

“банківництво” (banking) подано у зарубіжній словниковій літературі, де 

визначено його як банківський бізнес [451, с. 30]. 

На наш погляд, у сучасному контексті банківництво можна ототожнювати з 

поняттям банківська діяльність, тобто доцільно трактувати його як процес, 

діяльність, де ключовим для такого процесу є слово “банк”. Також потрібно чітко 

розмежовувати поняття банківництво та банківська система, які за своєю суттю 

цілком різні терміни. Банківництво – це функціонування, процес діяльності 

окремих банків і БС загалом задля забезпечення прибутковості та фінансової 

стійкості на ринку. Сутність БС досліджувало багато науковців. Більшість з них 

трактують БС за критерієм організаційної побудови, визначаючи її лише як 

сукупність банків. Такої позиції дотримуються А. Мороз, О. Музика та ін. Деякі 

автори до БС зачисляють також інші кредитні установи та фінансові посередники 

(Є. Жарковська, О. Костюченко, М. Савлук, Д. Гетьманцев та ін.). Лобозинська С. 

пропонує розглядати БС з погляду її функціонального призначення [218, с. 117]. 

Не вдаючись до детального аналізу цього поняття, ми вважаємо, що БС потрібно 

означити як сукупність банків різних рівнів (центрального банку та комерційних 

універсальних і спеціалізованих банків), які взаємодіють між собою і з 

навколишнім середовищем, виконуючи різноманітні операції та послуги для 

задоволення власних потреб і потреб економіки. Отже, під поняттям банківництво 

розуміємо галузь економіки, пов’язану з діяльністю банків на ринку щодо 

виконання ними операцій і надання послуг для одержання прибутку. 

Під час дослідження виявлено, що варто розділяти поняття міжнародне 

банківництво, іноземне банківництво та зарубіжне банківництво. До такого 

висновку спонукав проведений аналіз економічної літератури, що містить 

визначення таких понять: міжнародне підприємництво, міжнародний бізнес, 

міжнародний банківський бізнес, міжнародна банківська діяльність тощо. Так, 

В. Єрохін трактує міжнародне підприємництва як “вільне економічне 

господарювання у різних сферах діяльності на світовому ринку, яке здійснюють 
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суб’єкти зовнішньоекономічних відносин з метою задоволення потреб 

конкретних споживачів і суспільства в цілому у товарах, роботах, послугах і 

отримання прибутку” [152, с. 10]. Також автор зазначив, що міжнародне 

підприємництво відображає всю систему взаємовідносин підприємців, які 

виникають на світовому ринку, і позначає товарний характер таких відносин [152, 

с. 12]. Міжнародний бізнес Б. Райзберг, Л. Лозовський, Є. Стародубцева 

пояснюють як підприємницьку діяльність, в якій спільно беруть участь фірми 

різних країн і використовують міжнародний капітал [340, с. 194]. Отож, 

міжнародне підприємництво та міжнародний бізнес означають діяльність 

підприємців на світовому ринку. Зміст цих понять застосовуємо і до сфери 

банківництва, розуміючи під міжнародним банківництвом діяльність банків на 

світовому ринку. Саме це, на нашу думку, розкривають такі поняття: 

міжнародний банківський бізнес і міжнародна банківська діяльність, які доцільно 

розглядати як тотожні, оскільки вони відображають основну мету створення та 

функціонування банків – отримання прибутків. 

Банк Міжнародних Розрахунків визначив поняття міжнародний банківський 

бізнес, щодо якого передбачає, що термін “міжнародний” належить до операцій 

банків у будь-яких валютах з нерезидентами (тобто їхній зовнішній або 

транскордонний бізнес), а також операції в іноземній (нелокальній) валюті з 

резидентами країни [460]. 

Деякі дослідники розрізняють такі поняття, як міжнародний роздрібний 

банківський бізнес і міжнародний гуртовий банківський бізнес. Позаяк, 

міжнародний роздрібний банківський бізнес трактують як володіння іноземцями 

мережею банків будь-якої країни, яка орієнтована на обслуговування приватних 

осіб і малих підприємств [109, с. 615]. Такий вид банківського бізнесу передбачає 

наявність значної кількості філій і працівників банків, оскільки головний акцент у 

діяльності спрямовано на залучення депозитів та надання індивідуальних 

споживчих кредитів. Міжнародний гуртовий банківський бізнес розглядають як 

володіння представниками однієї країни банками, які орієнтовані на надання 

послуг великим корпоративним клієнтам, що розташовані в іншій країні [109, с. 
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616]. Характерними ознаками такого виду банківського бізнесу є оперування 

значними фінансовими ресурсами, надання широкого спектра послуг за 

обмеженої філійної мережі, використання дистанційного обслуговування та 

новітніх інформаційних технологій. Основні учасники такого ринку – 

різноманітні банківські об’єднання, зокрема, банківські консорціуми та великі 

транснаціональні й міжнаціональні банки. Отож, міжнародну діяльність банків 

доцільно розглядати з позицій вузької спеціалізації з фізичною присутністю у 

зарубіжній країні та у глобальному масштабі провадження банківської діяльності. 

Вважаємо, що під міжнародним банківництвом треба розуміти діяльність 

міжнародних банківських об’єднань (транснаціональних банків, міжнаціональних 

банків, стратегічних альянсів, глобальних банків) на світовому ринку, 

міжнародних ринках, національних ринках зарубіжних держав. Для здійснення 

міжнародного банківництва має значення лише характер самої операції і змога 

отримання прибутку у глобальному масштабі, незалежно від країни 

розташування. Жоден географічний регіон не визначено головною базою для 

виконання будь-яких банківських функцій і операцій. Кожну банківську функцію 

й операцію виконують там, де вигідно та зручно. Міжнародне банківництво 

об’єднує іноземне та зарубіжне банківництво, тобто міжнародну діяльність банків 

на закордонних ринках, діяльність різних форм міжнародних банківських 

об’єднань на міжнародних ринках, в офшорних зонах, на національних ринках 

іноземних держав. Під іноземним і зарубіжним банківництвом розуміємо 

діяльність суб’єкта банківництва (банку) однієї держави у БС іншої держави. 

Також треба визначити відмінність понять зарубіжного й іноземного 

банківництва. Під зарубіжним банківництвом розуміємо відкриття інвесторами 

країни банків (дочірніх структур, філій, представництв тощо) за кордоном і 

провадження своєї діяльності на ринках зарубіжних держав. Тобто, зарубіжне 

банківництво передбачає діяльність вітчизняних банків на закордонних ринках. 

У вузькому розумінні іноземне банківництво розглядаємо як участь та 

діяльність іноземного інвестора (країни-інвестора) у БС країни, яка приймає 

іноземні інвестиції. Країна-інвестор (банківська установа) інвестує капітал у БС 
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країни-реципієнта, створює БІК (дочірню структуру, банк з участю іноземного 

капіталу менше 50 %), відкриває філію чи представництво і провадить свою 

діяльність. Під ІБ варто розглядати діяльність БІК, філій і представництв 

іноземних банків на вітчизняному ринку. При цьому вузьке розуміння поняття 

розкриває лише його основні сутнісні ознаки, тому потрібно визначити широке 

розуміння поняття, яке визначає його функціональні особливості і взаємозв’язки. 

У широкому значенні іноземне банківництво – це особливий вид 

міжнародної господарської діяльності, що полягає в організації та функціонуванні 

сукупності 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. До таких установ зачисляємо: 

ФІБ, дочірні структури (банки зі 100 % іноземним капіталом та банки з часткою 

іноземного капіталу понад 50 %), банки з частковою участю іноземного капіталу 

(менше 50 %) та представництва іноземних банків, зареєстровані в країні, яка 

приймає іноземні інвестиції. Іноземне банківництво пов’язане з процесами 

іноземного інвестування у БС країни через створення БІК, що сприяє її розвитку, 

стабілізації та забезпеченню конкурентного середовища. Водночас до ІБ не 

зараховуємо операції вітчизняних банків щодо відкриття та ведення коррахунків 

банків-нерезидентів, отримання та надання українськими банками кредитів 

банкам-нерезидентам, іноземним суб’єктам господарювання та громадянам-

іноземцям, міжнародні розрахунки вітчизняних банків, а також їхні операції з 

валютними цінностями. Зазначені операції ми досліджуємо лише з позицій 

аналізу діяльності банків-нерезидентів і БІК-резидентів в Україні. 

Сутнісними ознаками ІБ, на нашу думку, є: наявність у статутному капіталі 

банків частки, яка належить іноземному інвестору; функціонування материнської 

компанії (банку) за межами країни перебування БІК; підпорядкованість 

законодавчим вимогам країни перебування та вимогам материнської компанії за 

кордоном (у разі відкриття ФІБ – вимогам законодавства країни реєстрації такого 

банку); широкий спектр виконуваних новітніх операцій і послуг; виконання 
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операцій на міжнародних ринках; розширена мережа філій, представництв і 

дочірніх структур у різних країнах світу; діяльність для отримання прибутку. 

Дослідження економічної сутності ІБ переконує у тому, що розвинута БС є 

необхідною умовою нормального функціонування суб’єктів господарювання та 

економіки країни. Стабільний розвиток БС потребує розвитку конкуренції, 

підвищення рівня капіталізації банків і залучення іноземного капіталу. На нашу 

думку, треба стимулювати залучення іноземних інвесторів для підвищення рівня 

капіталізації БС, адже для вирішення цієї проблеми власних капіталів вітчизняної 

БС недостатньо. Однак, сприяючи надходженню іноземного банківського 

капіталу в країну, найперше, потрібно поліпшити інвестиційну привабливість і 

зменшити ризики банківської діяльності. У цьому разі важливого значення 

набувають дослідження питання функціональної спрямованості ІБ. 

Вітчизняна та зарубіжна література не містить визначення та класифікації 

функцій, які виконує ІБ у розвитку БС та економіки. Існують загальні підходи до 

визначення функцій банків і банківського капіталу тощо. Дослідження ІБ 

зумовлює потребу визначення його функцій у БС та економіці країни. За нашим 

підходом виділяємо функції, які виконує ІБ у сучасній ринковій економіці, 

зокрема, ті, які виявляють призначення та роль іноземного капіталу в процесі 

розвитку й організації діяльності самого банку на ринку, та ті, які характеризують 

зовнішнє виявлення властивостей іноземного капіталу та функціонування банків 

за участю нерезидентів у БС та економіці країни-реципієнта. Отож, ІБ виконує 

такі функції: організаційно-операційну, довірчу, безпекову, адміністративно-

управлінську, стимулювальну, інтеграційну, інформаційну, адаптаційну, 

соціально-економічну та цільову. Характеристика виділених функцій ІБ наведена 

у додатку Б. Аналіз теоретичних основ ІБ у межах цільової функції дає змогу 

окреслити фундаментальні цілі, які ставлять іноземні інвестори, вкладаючи 

капітали у БС зарубіжних країн, та національні власники банків (рис. 1.1). 

Усі функції ІБ доцільно розглядати з позицій глобальних і локальних 

впливів на БС. Глобальний вплив іноземного банківського капіталу полягає у 

забезпеченні розвитку банківського бізнесу країни-реципієнта, організації нових 
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робочих місць, запровадження новітніх технологій, а також створення додаткової 

вартості, яка впливає на підвищення ВВП і сприяє розвитку економіки країни 

загалом. Локальний вплив відображає задоволення потреб економічних суб’єктів 

на ринку, виконуючи операції і надаючи послуги банківським клієнтам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Фундаментальні цілі ІБ та національних БС щодо залучення 

іноземних капіталів 

 

Проведений функціональний аналіз ІБ переконує у тому, що діяльність 

іноземних банків на національних ринках держав покликана виконувати функції, 

які сприяють розвитку не лише окремого банку, а й БС та економіки країни 

загалом. У цьому випадку кожна з наведених функцій простежується залежно від 

різних чинників, зокрема, рівня розвитку країни розташування іноземного банку, 

особливостей ДРІБ у країні-реципієнті, економічного розвитку держави та темпів 

його зростання, політичної ситуації в країні, законодавчих обмежень на 

виконання банківських операцій, особливостей регулювання ІБ країнами 

- підвищення рівня капіталізації банківської системи; 
- проникнення на міжнародні ринки капіталу; 
- інтеграція країни у світовий фінансовий простір; 
- зростання рівня довіри до банківської системи та розширення споживання банківських продуктів; 
- сприяння розвитку економіки завдяки припливу додаткових фінансових ресурсів; 

- підвищення привабливості, забезпечення сприятливого іміджу країни-реципієнта на міжнародних ринках тощо 

Цілі банківської системи країни щодо залучення іноземних капіталів 

Цілі участі іноземних інвесторів у 

банківських системах зарубіжних країн 

- максимізація прибутків; 
- ліберальна державна регулятивна політика та 

сприятлива система оподаткування; 
- сприятливий інвестиційний клімат; 
- спрямування діяльності на обслуговування 

власних пріоритетних клієнтів, які виходять на 
зарубіжні ринки; 

- розширення доступу до ринків і клієнтів 
зарубіжних країн; 

- експансія на ринки країн, щоб контролювати 
пріоритетні галузі економіки країни-реципієнта; 

- отримання конкурентних переваг на ринку 
країни-реципієнта; 

- вкладення вільних капіталів іноземних інвесто-
рів з метою кращого використання ресурсів; 

- розширення мережі банку на внутрішньому та 
зовнішньому ринках тощо 

 

Цілі залучення національними 

власниками банків іноземних інвесторів 

- підвищення рівня капіталізації банку за рахунок 
іноземного капіталу; 

- отримання прибутків від продажу банку; 
- розширення мережі банку та наявність його в різних 

регіонах; 
- мінімізація ризиків банківської діяльності; 
- підвищення показників розвитку банку та виходу на 

міжнародні ринки; 
- використання провідного іноземного досвіду та 

сучасних інформаційних технологій задля 
забезпечення конкурентних переваг на ринку; 

- залучення додаткових ресурсів для розширення 
спектра банківських операцій і послуг; 

- підвищення довіри клієнтів шляхом залучення 
капіталів провідних іноземних банківських груп; 

- полегшення доступу до ресурсів зовнішніх ринків 
капіталу тощо 
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походження іноземного капіталу, довіри до іноземних банків, конкурентних 

переваг іноземних банків порівняно з банками-резидентами тощо. Саме від 

правильно обраної стратегії і тактики виходу на закордонні ринки та ведення 

банківської діяльності залежатиме розширення ІБ, розвиток національних БС. 

Отже, дослідження сутності ІБ дало змогу виявити відсутність чіткого 

тлумачення цього поняття у вітчизняній і зарубіжній літературі. Іноземне 

банківництво – це особливий вид міжнародної господарської діяльності, що 

полягає в організації та функціонуванні сукупності 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. 

Аналіз теоретичних основ ІБ потребує виявлення ролі глобалізації в розвитку ІБ, 

визначення її впливу на міжнародний рух банківського капіталу та 

характеристики наднаціональних органів регулювання ІБ. 

 

1.2. Глобалізаційні виміри інституціоналізації міжнародного руху 

банківського капіталу 

 

Сучасний стан розвитку вітчизняної БС пов’язаний із входженням України 

у світове господарство, виходом на міжнародну арену та становленням економіки 

країни в умовах глобалізаційних змін. У сучасних БС країн поширені такі 

процеси: консолідація банківського сектору, інтернаціоналізація банківського 

капіталу, розвиток міжнародної банківської діяльності та ІБ. 

Науковці-дослідники неоднозначно ставляться до процесів глобалізації 

економіки. Одні вважають, що вона створює безпрецедентні можливості, але й 

серйозні проблеми [187, с. 51], інші стверджують, що глобалізація має негативні 

соціально-економічні наслідки [383, с. 58]; деякі пов’язують її з виникненням 

банківських і фінансово-економічних криз [413, с. 57], а також переконані, що 

вона впливає на фінансову самостійність і державний суверенітет країн [81, с. 

112], негативно позначається на національній культурі та духовності [187, с. 53]. 
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Не вдаючись до розгляду всіх численних трактувань, у загальному 

розумінні під терміном “глобалізація” розуміємо процес взаємодії, посилення 

світогосподарських зв’язків між державами та залучення у них все більшої 

кількості країн. Отож, глобалізація є тим процесом, який перетворює національні 

економіки держав у структурно пов’язані сегменти єдиного світового простору 

[430, с. 18]. Залежно від сфери господарювання у це визначення вкладають різний 

зміст. Глобалізацію міжнародних відносин автори трактують як “процес 

посилення взаємозалежності та взаємодії сфер господарського життя та діяльності 

різних країн у сфері міжнародних відносин” [16, с. 7]. На думку М. Осьмової, 

глобалізація світової економіки – це “сучасна, всесвітня стадія інтернаціоналізації 

господарського життя, в межах якої світове господарство набуває якісно нових, 

невідомих раніше характеристик і особливостей свого розвитку” [89, с. 2]. До 

таких характеристик автор зачисляє зростання цілісності світового господарства, 

посилення взаємозалежності економік практично всіх країн світу, формування 

глобальних товарних і фінансових ринків, посилення схожості систем і форм 

господарювання тощо. 

Заслуговує уваги підхід до визначення глобалізації економіки, який 

наголошує на втраті національної самостійності: глобалізація економіки – процес 

становлення “світу без кордонів”, втрата значення та “кінець національної 

держави”, зведення нанівець її регулювальних функцій [479, с. 49]. Стігліц Дж. 

вважає, що глобалізація економіки – результат гегемоністської стратегії 

транснаціональних корпорацій і супердержав, які під лозунгом лібералізації та 

уніфікації національних економік навколо набору однакових “правил гри” 

реалізують власні меркантильні інтереси [387]. Серед науковців побутує також 

думка про те, що від глобалізації виграють насамперед багаті люди, фірми та 

країни, експортери капіталу, технологій, міжнародні та глобальні фірми-лідери. 

Програють країни з односторонньою, недостатньо розвинутою економікою, 

слабкою інфраструктурою, дрібні підприємці, некваліфіковані працівники тощо 

[187, с. 52–53]. Існують також протилежні думки, що глобалізація не “скасовує” 

державу, а скоріше навпаки: подальший розвиток глобальних процесів потребує 
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сильної, дієздатної національної держави, виважених політичних рішень, 

заснованих на національному суверенітеті [382]. Таке твердження також 

розглядаємо з позиції того, що розвиток економіки під впливом глобалізації 

залежить від могутності держави, правильно обраної політичної й економічної 

стратегії розвитку, проведенні виважених і раціональних реформ, застосуванні 

чіткої та ефективної регулятивної політики у банківництві й економіці загалом з 

визначенням оптимального співвідношення ринкових і регулювальних засад, а 

також національних і міжнародних механізмів регулювання. 

Бандурін В. зазначив, що глобалізацію економічної діяльності можна 

розгортати на двох рівнях: мікро- та макроекономічному [16, с. 23]. Враховуючи 

такий підхід, вважаємо, що у БС на мікроекономічному рівні реалізується 

загальна стратегічна орієнтація банку щодо провадження своєї діяльності та 

виходу на зарубіжні чи міжнародні ринки. На макроекономічному рівні 

передбачено державну підтримку, регулювання та макроекономічну політику 

щодо розвитку ІБ, яка полягає у запровадженні чи відміні визначених положень, 

правил та обмежень на ведення діяльності у певній країні. 

Глобалізація банківництва передбачає лібералізацію, тобто скорочення або 

усунення обмежень на провадження банківської діяльності. Це безпосередньо 

зачіпає ІБ, яке передбачає відміну будь-яких квот, вимог та інших інструментів 

регулювання, визначених щоб не допустити чи скоротити обсяги міжнародного 

руху капіталу (МРК) між країнами. Саме у цьому і полягає найбільша полеміка, 

яка супроводжується активними дискусіями, наприклад, щодо вимог до відкриття 

ФІБ, необхідності визначення обмежень на виконання окремих операцій 

іноземними банками в країні розташування, використання квот на дозволений 

загальний обсяг іноземного банківського капіталу тощо. Транснаціоналізація 

світової економіки втілилася, зокрема, в різкому зростанні міжнародних операцій 

банків, створенні розгалуженої закордонної мережі, формуванні глобальної 

стратегії експансії провідних банків світу. 

Виокремимо глобалізаційні чинники, які пришвидшують або гальмують 

процес функціонування БІК на національних ринках країн. Основними 
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глобалізаційними чинниками, які впливають на розвиток ІБ, є: активізація 

інституційних змін і міжнародних потоків капіталів, посилення концентрації та 

консолідації банківського капіталу, впровадження банківських інновацій та 

інформаційних технологій, транснаціоналізація банківництва, лібералізація і 

дерегулювання ринків, розвиток конкуренції тощо. Ці чинники варто об’єднати в 

такі групи: економічні, політичні, міжнародні, технічні, соціальні (рис. 1.2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1.2. Глобалізаційні чинники розвитку іноземного банківництва 

 

Вплив глобалізації на розвиток БС країн досить значний, бо саме під 

впливом посилення глобалізаційних процесів спостерігаємо початок становлення 

ІБ. Такі явища у банківництві породжують відкриття національних кордонів для 

іноземних інвесторів і сприяння виходу вітчизняних банків на міжнародні ринки. 

Під впливом глобалізаційних чинників простежується активна експансія 

іноземних капіталів на зарубіжні ринки. Проаналізувавши різні визначення 

поняття експансії (табл. А.2 додатку А), вважаємо, що експансію ІБ доцільно 

трактувати як розширення сфери впливу за межі національних кордонів 

іноземного капіталу шляхом придбання іноземними інвесторами національних 

банків чи створення та функціонування дочірніх банків і філій на території інших 

держав. Така експансія, з одного боку, відстоює інтереси іноземних інвесторів, з 

іншого – забезпечує БС й економіку країни додатковими ресурсами. Основним 

мотивом такої експансії залишається задоволення інтересів зарубіжних власників 

 активізація 
міжнародного 
руху капіталів; 

 посилення 
концентраціі 
капіталу; 

 транснаціоналі-
зація діяльності 
тощо 

 лібералізація 
банківництва; 

 відкриття 
державних 
кордонів; 

 дерегулювання 
ринків тощо 

 уніфікація 
правових норм; 

 укладення 
міжнародних 
угод і 
конвенцій 
тощо 

 впровадження 
банківських 
інновацій; 

 удосконалення 
інформаційних 
технологій; 

 розвиток транс-
порту, зв’язку 
тощо 

 послаблення 
ролі 
національних 
традицій; 

 міграція 
населення 
тощо 

Глобалізаційні чинники  

Економічні Політичні Міжнародні Технічні Соціальні 

Іноземне банківництво 
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капіталів. Щодо участі іноземних інвесторів у БС країн, доцільно розрізняти 

географічну, галузеву та портфельну експансії іноземних банків. Географічна 

експансія – це входження іноземних капіталів на ринки сусідніх країн. Це означає, 

що основною метою розширення діяльності іноземних банків є розвиток 

закордонної мережі філій, відділень чи дочірніх структур, який насамперед 

відбувається на ринках країн-сусідів. Важливе значення у такій експансії варто 

надавати міжкультурним аспектам ІБ. Виходячи на ринки іноземних держав, 

потрібно враховувати національну психологію, ділову культуру, традиції, звичаї 

ведення банківського бізнесу конкретної країни. Подібність міжкультурних 

аспектів країн-сусідів дає змогу широко розгортати діяльність БІК у цих країнах. 

Так, простежуємо активність входження на український ринок російських банків, 

на польський ринок – банків з чеським, словацьким іноземним капіталом тощо. 

Вважаємо, що галузевою експансією є проникнення й обслуговування 

іноземними банками різних галузей економіки в зарубіжних країнах, незалежно 

від географічного простору. Наприклад, значна кількість банків, які виходять на 

зарубіжні ринки, спрямовують свою діяльність на обслуговування власних 

клієнтів у визначених секторах економіки в іноземній країні. Портфельна 

експансія полягає в обслуговуванні різних клієнтів на різних територіях, де 

банківські установи у країнах створюють не тільки банки, які мають на меті 

розширити власну мережу, а юридичні чи фізичні особи – нерезиденти, мета яких 

створити дочірній банк для одержання прибутку на зарубіжних ринках. 

Глобалізація світового господарства посилює міжнародну конкуренцію як 

один із спонукальних мотивів МРК. Рушійними силами впливу на інтенсивність 

МРК є соціально-економічні процеси. Участь країн у процесах глобалізації 

посилює їхню залежність від міжнародних капіталів. Тому відбувається 

підвищення активності держав щодо залучення іноземних капіталів, зокрема у БС.  

У процесі дослідження міжнародного руху банківського капіталу 

натрапляємо на такі поняття: рух капіталу, міжнародний рух капіталу, 

міжнародний фінансовий капітал тощо. Доцільно також проаналізувати 

визначення таких понять: вивезення (експорт) капіталу та залучення іноземних 
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інвестицій, відтік капіталу, притік капіталу, втеча капіталу, міграція капіталу. Ці 

поняття розглядає як словникова та енциклопедична література [375, с. 472; 352, 

с. 48; 439, с. 99; 47, с. 202; 340, с. 197; 25, с. 39; 274, с. 81; 155, с. 111; 28, с. 583], 

так і наукові економічні джерела [243, с. 91; 433, с. 106 ]. Підходи до визначення 

наведених понять подані у додатку А (табл. А.2). Бачимо, що експорт капіталу в 

зарубіжні країни або ж притік (залучення) капіталу має різні наукові підходи у 

трактуванні. Водночас, на думку багатьох науковців, передбачає не лише 

вкладення у вигляді інвестицій, а й надання кредитів, позик і вкладень іноземних 

капіталів у вигляді депозитів та коштів на поточних рахунках в іноземних банках. 

Міжнародний рух банківського капіталу, на наш погляд, доцільно 

тлумачити 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. Однією з форм 

міжнародного руху банківського капіталу є участь у капіталі банків зарубіжних 

країн. Тобто посилення міжнародного переміщення капіталу започатковує 

розвиток ІБ в країнах. 

Багато дослідників у своїх працях відзначали важливість і спонукальні 

мотиви МРК, виявивши, що саме глобалізація світового господарства посилює 

міжнародну конкуренцію і є одним із таких мотивів [358, с. 58]. Позитивний 

момент для країни-реципієнта від ввезеного капіталу – поліпшення економічної 

ситуації через розвиток виробничої сфери (у разі надходження прямих інвестицій) 

або підвищення активності на фондовому ринку (у разі надходження портфельних 

інвестицій). При цьому провідна роль належить виваженій державній політиці у 

пожвавленні та регулюванні інвестиційних процесів [160]. З іншого боку, вільний 

рух іноземного капіталу пов’язаний із значними ризиками, а ризик банківських і 

валютних криз суттєво збільшується саме в умовах вільного переміщення 

міжнародних капіталів, яке не обмежується заходами впливу держави [475]. 

Втручання держави в МРК – це суспільно-ефективний захід, адже, контролюючи 

потоки іноземних капіталів, можливо зробити ринки менш вразливими до 
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зовнішніх потрясінь. Серед ризиків вільного руху іноземного капіталу виділяють: 

макроекономічну волатильність, неефективність ринків, неможливість 

проведення незалежної економічної політики, нестійкість БС, раптові зупинки чи 

зворотний рух іноземного капіталу, які спричиняють у країнах-реципієнтах 

валютні, банківські та боргові кризи [26, с. 18]. Також фахівці Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку (МБРР) зазначають таке: якщо необхідних 

макроекономічних передумов немає, БС країни слабка, а ринкові механізми – 

недієздатні, то після лібералізації потоків капіталу країна виявляється 

неспроможною ефективно використовувати надходження зовнішніх ресурсів або 

натрапляє на проблеми масового відпливу капіталів, що генерує надзвичайно 

високі втрати щодо економічного зростання та фінансової стабільності [452]. 

Регулювання та контроль за рухом капіталу пов’язані з потребою [40, с. 19]: 

усунути економічні деформації, які порушують конкурентну рівновагу; захистити 

національну фінансову систему та реальну економіку від дестабілізуючих потоків 

капіталу; забезпечити незалежність грошово-кредитної та валютної політик від 

потоків іноземного капіталу, щоб реалізувати їхній стимулювальний вплив на 

економічний розвиток; досягнення цілей економічної політики, які не можуть 

бути досягнуті з використанням інших засобів. Дослідження М. Россі свідчать про 

те, що країни, які контролювали відплив капіталів, досягли кращих показників 

економічного розвитку, ніж країни, які не втручалися у переміщення капіталів 

між кордонами [475]. 

Можливість вільного МРК пов’язана з тим, що в умовах глобалізації 

широко розповсюджуються уніфіковані норми державного регулювання 

іноземного інвестування. Саме з рухом капіталу пов’язаний вихід господарюючих 

суб’єктів за межі національних кордонів країн. У таких умовах розвивається 

дерегуляція банківського ринку та фінансової сфери, скасовуються обмеження, 

відкривається у різних формах доступ на внутрішні ринки країн для іноземних 

банків. Під впливом глобалізації виникають нові ринки на глобальному рівні, 

з’являються нові інструменти, формуються нові дійові особи, розробляються нові 

правила регулювання міжнародних відносин у вигляді багатосторонніх угод з 



 41 

питань економічного співробітництва, конвенцій та інтелектуального середовища 

[187, с. 51]. Під впливом глобалізаційних процесів у банківництві регулювальні 

функції здебільшого переходять до різноманітних міжнародних організацій, які на 

наднаціональному рівні контролюють діяльність банків у різних країнах, а також 

розробляють міжнародні вимоги і стандарти, стежать за державними заходами, 

які здійснюються країнами-членами таких організацій. Таке наднаціональне 

інституційне регулювання банківської діяльності та економіки дає змогу, з одного 

боку, інтегруватися країнам у світовий фінансовий простір шляхом уніфікації 

законодавчих документів і зближення національних правових актів до 

міжнародних норм і стандартів, використання механізмів регулювання, що 

забезпечують розвиток конкуренції на внутрішньому та міжнародному ринках, з 

іншого – сприяє мінімізації негативного впливу глобалізаційних процесів, 

впливає на макроекономічні зрушення та реалізацію реформування БС та інших 

сфер національної економіки.  

Важливе значення має і внутрішньодержавне (національне) регулювання, 

оскільки воно спрямоване на убезпечення економіки та банківського ринку від 

ризиків глобального середовища, допомагає визначити порядок реєстрації, 

ліцензування та ведення банківської діяльності в країні перебування іноземного 

капіталу, нормативні вимоги та правила щодо розміщення отриманих прибутків 

на території країни-реципієнта, визначити обмеження та санкції за порушення 

національного банківського законодавства тощо. 

На мінімізацію негативних наслідків глобалізації та використання її 

потенціалу спрямована низка пропозицій, розроблених Організацією об’єднаних 

націй (ООН). ООН заохочує національні уряди та сприяє їм у розробленні нових 

заходів соціальної політики, виступає за рішучі державні дії в цілях використання 

нових технологій, підтримує національні програми боротьби з безробіттям та 

злиднями [187, с. 53]. Щодо регулювання МРК, іноземних інвестицій і БС країн, 

визначена необхідність проведення обережнішої політики лібералізації у сфері 

руху капіталів, посилення регулювання та контролю за БС. Залучаючи іноземні 

інвестиції, пропонують відмовитися від спокуси надавати пільги та послуги, 
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проводити обережне макроекономічне регулювання, виключити реалізацію 

послуг, які суперечать національним цілям, налагодити контроль за рухом 

капіталу й обмеження спекулятивних угод, сприяти національним державним 

органам підвищувати прозорість у діяльності банків тощо. 

Під впливом глобалізаційних процесів посилюються позиції 

наднаціональних органів регулювання. Інституційна структура міжнародних 

фінансових відносин охоплює численні міжнародні та регіональні валютно-

фінансові установи, які виникають на підставі багатосторонніх угод. На нашу 

думку, найвагоміший регулювальний вплив на розвиток ІБ на міжнародному рівні 

мають такі інституції: Базельський комітет з банківського нагляду та 

регулювання, Група Світового Банку, МВФ, Європейський центральний банк 

(ЄЦБ), Світова організація торгівлі (СОТ), Організація FATF (Financial Action 

Task Force on Money Laundering – Цільова група з фінансових заходів у сфері 

відмивання доходів), Егмонтська група, міжнародні банківські групи 

(транснаціональні банки, материнські структури банків) тощо. 

Регулювання міжнародної діяльності банків розпочалося у 70-х роках 

ХХ ст. У 1974 р. у м. Базель (Швейцарія) центральні банки та органи нагляду 

десятьох країн з метою впровадження високих та єдиних стандартів у сфері 

банківського регулювання та нагляду створили Базельський комітет з 

банківського нагляду та регулювання (Базельський комітет). Основним завданням 

створення Базельського комітету було розповсюдження національного контролю 

на міжнародну діяльність банків і кооперування між країнами-членами для 

своєчасного виявлення небезпечних спадів у діяльності національних банків, які 

могли б становити загрозу БС інших країн [302, с. 72]. З цією метою Базельський 

комітет випустив директиви та рекомендації для органів нагляду держав-членів. 

Згадані рекомендації не є обов’язковими до виконання, але відображені в 

національному законодавстві країн-членів [13]. До складу Базельського комітету 

входять такі країни: Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Канада, 

Люксембург, Нідерланди, США, Франція, Швейцарія, Японія та ін. 

Базельський комітет не має офіційних наднаціональних повноважень у 
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частині банківського регулювання та нагляду щодо обов’язкового виконання в 

державах-членах. Він розробляє загальні норми та принципи банківського 

нагляду, а також рекомендації щодо впровадження передового досвіду в цій 

сфері. У своїй діяльності з усунення прогалин у міжнародному наглядовому 

режимі Базельський комітет керується двома головними принципами: жоден банк 

не повинен бути поза наглядом і нагляд повинен бути адекватним [14]. Оскільки 

головну причину ускладнень у БС вбачають у діяльності закордонної мережі 

установ, тому увагу приділено розподілу відповідальності між країнами 

розміщення та походження капіталу кредитної установи залежно від типу такої 

установи (відділення чи філія) [302, с. 72]. Комітет усіляко заохочує розвиток 

співробітництва між своїми членами та національними наглядовими органами, 

якому сприяють Міжнародні конференції органів банківського нагляду. Крім 

визначення та уніфікації вимог щодо розміру банківського капіталу та принципів 

банківської діяльності, Базельський комітет (зокрема, Група з регулювання 

міжнародної банківської діяльності, до складу якої входять члени Базельського 

комітету та Офшорна група банківських наглядів) розглядає питання протидії 

відмиванню доходів та фінансування тероризму [14]. Рекомендації Базельського 

комітету враховують у багатьох країнах, зокрема і в Україні. Основні вимоги до 

розміру і структури банківського капіталу, виконання основних економічних 

нормативів, принципи ефективного банківського нагляду, рекомендації щодо 

оцінки ризиків тощо наведені в нормативних актах НБУ. 

Початком створення СБ було прагнення делегатів Бреттон-Вудської 

конференції надавати допомогу у відбудові та розвитку країн – членів організації, 

спонукати розвиток ресурсів у менш розвинених країнах і сприяти підвищенню 

продуктивності, рівня життя та добробуту у цих країнах. Отож, у 1944 р. було 

створено СБ як Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Термін 

“світовий банк” у 1975 р. став офіційним коротким найменуванням МБРР і 

Міжнародної асоціації розвитку (МАР) [202]. Група СБ – це сукупність 

багатосторонніх організацій розвитку, які належать і підзвітні урядам країн-членів 

організацій. СБ – не “банк” у загальному розумінні цього слова, а міжнародне 
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співтовариство країн, які мають своїх представників у Раді виконавчих 

директорів. Ці представники формують політику СБ і наглядають за його 

діяльністю [202]. До складу Групи СБ входять п’ять різних організацій (рис. В.1 

додатка В). Керівні органи СБ наведені на рис. В.2 додатка В. 

Під егідою МБРР, який входить до Групи СБ, було розроблено 

Вашингтонську конвенцію “Про порядок вирішення інвестиційних спорів між 

державами та іноземними особами” (1965) та Сеульську конвенцію “Про 

створення Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій” (1985). Сеульська 

та Вашингтонська конвенції – діючі багатосторонні угоди, які відіграли важливу 

роль у створенні інституційного середовища регулювання міжнародної 

інвестиційної діяльності. Вашингтонська конвенція передбачає заснування 

Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС), щоб 

забезпечити вирішення через примирення та арбітраж інвестиційних спорів між 

Договірними державами та особами інших Договірних держав відповідно до 

положень конвенції [197]. Сеульська конвенція засвідчує факт заснування 

Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій (БАГІ), що є одним із органів 

регулювання міжнародної інвестиційної діяльності у складі СБ, завдання якого – 

стимулювати потоки інвестицій між країнами-членами, доповнюючи діяльність 

МБРР, МФК та інших міжнародних фінансових організацій [368]. 

Саме БАГІ має найбільш вагомий вплив на розвиток ІБ оскільки надає 

гарантії іноземним інвесторам на покриття збитків вкладення коштів. Поміж 

проектів БАГІ в Україні варто виділити проекти щодо гарантування іноземних 

інвестицій у БС України та світу, які наведені на рис. В.3 додатка В [282]. Серед 

банків, які користуються гарантуванням інвестицій БАГІ, виділимо: Bank of Nova 

Scotia (Канада), Banco Santander Central Hispano S.A. (Іспанія), Lloyds TSB Bank 

Рlc. (Велика Британія), Rabobank (Нідерланди), ING Bank (Нідерланди), Citibank 

(США), ABN AMRO Bank N.V. (Нідерланди), Banque Nationale de Paris (BNP) 

(Франція), Commercial Bank of Greece, S.A. (Греція) та ін. 

На початку 2012 р. було ухвалено Стратегію партнерства СБ з Україною на 

період 2012–2016 років. Ця стратегія підтримує програму економічних і 
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соціальних реформ, що виявляється через поліпшення державних послуг і 

системи державних фінансів, а також поліпшення бізнес-клімату для вітчизняних 

і закордонних інвесторів і допоможе розблокувати економічний потенціал 

України. У рамках стратегії передбачено, що МФК в Україні і далі, крім інших 

питань, зосереджуватиметься на підтримці, стабілізації БС та цільового 

фінансування [282]. Отже, співпраця зі СБ дає змогу країнам отримати суттєву 

допомогу не лише з позиції надання кредитів на стабілізацію макроекономічної 

політики та сприяння інституційним змінам, а й доступу до економічних знань, 

досвіду та експертизи практично всіх країн світу. 

Світовий банк тісно пов’язаний з МВФ, який також було створено під час 

Бреттон-Вудської конференції у 1944 р. Головні цілі МВФ – сприяти 

міжнародному валютно-фінансовому співробітництву, підтримувати стабільні та 

впорядковані валютні відносини між державами-членами, допомагати у створенні 

багатосторонньої системи розрахунків, усувати порушення рівноваги 

міжнародних платіжних балансів, надавати державам-членам кредити для 

врегулювання платіжних балансів тощо [236]. Вплив МВФ на розвиток ІБ полягає 

у дослідженнях ситуації та змін на міжнародних ринках, доповідях про актуальні 

проблеми розвитку ринків капіталу, світової економіки, глобалізації тощо, участь 

у самітах, переговорах міжнародного значення між різними офіційними та 

неофіційними органами, співпраці зі СБ та іншими міжнародними фінансовими 

організаціями, розробленні рекомендаційних документів сприяння розвитку 

економік. Меморандум Кабінету Міністрів України (КМУ) та МВФ про 

економічну та фінансову політику передбачає налагодження тісних контактів 

НБУ з національними наглядовими органами іноземних банків, домовленість з 

ними про обмін інформацією про діяльність іноземних банків, які входять до 

сфери їхнього контролю, визначає, що у співпраці з іноземними банками та 

органами нагляду НБУ оцінюватиме обсяги коштів, забезпечуваних 

материнськими банками для дочірніх банків в Україні, розроблятиме план 

надзвичайних заходів на випадок ризиків для пролонгації боргу [228]. Підтримка 

МВФ розвитку держав-членів і сприяння стабілізації фінансових ринків країн 
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позитивно впливає на формування інвестиційної привабливості для іноземних 

інвесторів. Крім того, МВФ розробляє напрями управління МРК. МВФ 

запропонував концептуальну схему управління потоками капіталу для країн з 

ринками, що формуються (рис. 1.3), яка передбачає послідовний набір 

регулювальних заходів [472]. 

Координація контролюючої роботи за діяльністю банків у країнах ЄС 

розпочалась із кінця 60-х років ХХ ст. і ґрунтувалась на обміні інформацією і 

можливостях зіставлення національних методів регулювання та здійснення 

банківської діяльності. На початку 70-х років ХХ ст. було створено Контрактну 

групу контрольних органів країн Європейського економічного співтовариства 

(ЄЕС), яка передбачала забезпечення обміну конфіденційною інформацією, а в 

разі погіршення функціонування банків – можливість прийняття спільних заходів 

щодо поліпшення становища. Такі заходи не були обов’язковими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Концептуальна схема управління потоками капіталу для країн з 

ринками, що формуються, запропонована МВФ
*
 

* 
Побудовано автором за даними [472] 

 

Ще одне завдання Контрактної групи передбачало вивчення різних аспектів 

та інструментів банківського контролю, серед яких критерії видачі дозволів на 

відкриття банків, методів регулювання діяльності іноземних банків у країнах 

Концептуальна схема управління потоками капіталу для країн з ринками, що формуються 

при масовому припливі іноземного капіталу виникає необхідність зміцнення обмінного курсу (якщо за 

початкових умов він не є завищеним) 

проведення інтервенцій на валютному ринку та поповнення офіційних резервів, якщо обсяг 

накопичених резервів не є надмірним, а темпи інфляції помірні, якщо валютні інтервенції спричинять 

підвищення темпів інфляції до небезпечного рівня, то потрібно проводити стерилізаційні операції 

зниження облікової ставки або скорочення дефіциту державного бюджету для дестимулювання 

припливу іноземного капіталу 

використання інструментів контролю руху капіталів лише за таких умов: подальша ревальвація 

національної валюти неприйнятна; офіційні валютні резерви перевищили бажаний рівень, а витрати на 

проведення стерилізаційних операцій зависокі; економіка перебуває на стадії перегріву (простежується 

зростання цін на активи та інфляційні сплески); посилення бюджетно-податкової чи послаблення 

грошово-кредитної політик неможливі 

контроль руху капіталів має спрямовуватися на конкретні джерела ризиків, проте довгострокові 

стабільні ресурси, які можуть продуктивно використовуватись у межах національної економіки, не 

повинні потрапляти під будь-які обмеження 
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ЄЕС, правил і практики контролю за відділеннями та філіями, створеними за 

кордоном тощо [302, с. 74]. Крім того, важливі кроки було зроблено в 

регулюванні ІБ. Так, у 1973 р. Рада міністрів ЄЕС ухвалила директиву щодо 

ліквідації обмежень на свободу надання банківських послуг, що сприяло розвитку 

інтернаціональних операцій найбільших банківських монополій і посиленню їхніх 

позицій у міжнародній конкурентній боротьбі. А ось спроба заміни національних 

банківських законодавств єдиним для всіх країн не завершилась успіхом і 

обмежилась розглядом загальних принципів координації банківських 

законодавств [302, с. 74]. 

Європейська система центральних банків (ЄСЦБ), до якої входить ЄЦБ і 

національні центральні банки країн ЄС, покликана розробляти та проводити 

узгоджену валютну політику країн-учасниць, закордонні валютні та розрахункові 

операції тощо. Діяльність ЄСЦБ ґрунтується на принципах саморегулювання 

(співвідношення попиту та пропозиції на валютні ресурси, дотримання вимог 

вільної конкуренції тощо), державного та наддержавного регулювання економіки. 

Головним елементом ЄСЦБ є ЄЦБ, який створено згідно з Маастрихтською 

угодою і діє в межах ЄС. В основу його діяльності покладено засади, незалежні 

від ухвал національних держав і наддержавних органів. ЄЦБ розпочав діяльність 

1 червня 1998 р. Він виконує функції єдиного емісійного центру, випускає валюту 

ЄС (євро), контролює її пропозицію на ринку, у межах зони євро виконує функції 

центрального банку [148, с. 234–235]. Структура та функції керівних органів ЄЦБ 

наведені у рис. В.4 додатка В. ЄЦБ у своїй діяльності використовує основні 

інструменти грошово-кредитної політики, які позитивно впливають на 

стабільність і підтримку загальної економічної політики країн – членів ЄС. 

Отож, ЄСЦБ сприяє підтриманню цінової стабільності та передбачає 

використання набору інструментів для забезпечення загального економічного 

розвитку ЄС. ЄЦБ, як головна ланка системи, виконує функції центрального 

банку ЄС, ініціює та координує діяльність національних центральних банків 

країн-членів, а також визначає головні орієнтири та інструменти монетарної 

політики. Крім того, ЄЦБ подає рекомендації національним державним і 
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наддержавним органам, впливає на прийняття правових документів у сфері 

грошової, цінової політики, банківської діяльності тощо. Як орган, що впливає на 

розвиток ІБ в Україні, ЄЦБ визначає правові основи ведення банківського бізнесу 

в ЄС, у сукупності з центральними банками країн – членів ЄС реалізовує на 

практиці контрольні та наглядові функції щодо діяльності материнських структур 

іноземних банків, які діють в Україні. 

Важливим поштовхом у розвитку ІБ був вступ України до СОТ. У 

міжнародному документі від 15.04.1994 р. “Угода про заснування Світової 

організації торгівлі” визначено, що для забезпечення загальної організаційної бази 

для ведення торговельних відносин між членами організації з питань, які 

стосуються угод і пов’язаних з ними правових документів, створено СОТ. Вона 

сприяє виконанню, адмініструванню й реалізації визначених угодою про 

заснування цілей, а також умов багатосторонніх торговельних угод, адмініструє 

домовленість про правила та процедури вирішення спорів, механізм огляду 

торговельної політики, у разі потреби співпрацює з МВФ і МБРР тощо. Структуру 

СОТ подано у рис. В.5 додатка В. Основні багатосторонні угоди та міжнародні 

документи СОТ: Генеральна угода про тарифи й торгівлю 1994 р., Угода про 

технічні бар’єри в торгівлі, Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи, 

Угода про правила визначення походження, Угода про процедури ліцензування 

імпорту, Угода про захисні заходи, Генеральна угода про торгівлю послугами, 

Домовленість про правила та процедури врегулювання суперечок, Механізм 

огляду торговельної політики та інші [403].  

Вступ України до СОТ відбувся 16 травня 2008 р. відповідно до Протоколу 

про вступ України до СОТ від 05.02.2008 р., ратифікованого Законом України 

“Про ратифікацію протоколу про вcтуп України до Світової організації торгівлі” 

№ 250-VI від 10.04.2008 р. Вступ України до СОТ – це елемент економічної 

політики на багатосторонньому рівні, який тісно пов’язаний із співпрацею з ЄС. 

Найвагоміший вплив СОТ на розвиток ІБ виявився у необхідності виконання 

вимог організації щодо надання дозволу на відкриття в Україні ФІБ. 

Генеральна угода про торгівлю послугами, зокрема частина ІІІ ст. XVI  
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передбачає таке: якщо рух капіталу через кордони країни є суттєвою частиною 

самої послуги, то така країна-член бере зобов’язання дозволити зазначений рух 

капіталу . Визначено також, що у секторах, у яких взято зобов’язання про доступ 

на ринок, член СОТ не повинен вживати таких заходів (якщо інше не визначено в 

його специфічних умовах) [85]: обмеження кількості постачальників послуг або у 

формі кількісних квот, монополій, виключних постачальників послуг, або вимоги 

підтвердження економічної необхідності; обмеження загальної вартості операцій з 

послугами або активів у формі кількісних квот чи вимог підтвердження 

економічної необхідності; обмеження або вимога конкретних типів юридичних 

осіб або спільних підприємств, через які постачальник послуги може надавати 

послугу; обмеження на участь іноземного капіталу у формі обмеження 

максимального відсотка іноземного володіння акціями або загальної вартості 

індивідуальних чи сукупних іноземних інвестицій тощо. Згідно з угодою також 

передбачено, що процес лібералізації має відбуватися з належною повагою до 

цілей національної політики та рівня розвитку окремих країн-членів СОТ загалом 

і в окремих секторах [85]. Варто виявляти гнучкість щодо окремих країн-членів, 

що розвиваються, яка дасть змогу відкрити меншу кількість секторів, лібералізації 

меншої кількості типів операцій, а також при відкритті доступу на їхні ринки 

іноземним постачальникам послуг, забезпечить умови, спрямовані на досягнення 

цілей СОТ. Згідно з Графіком специфічних зобов’язань у секторі послуг, який 

стосується України і передбачає поступки та зобов’язання при вступі до СОТ, у 

секторі банківських та інших фінансових послуг не визначено специфічних 

обмежень щодо доступу до ринку й обмежень щодо національного режиму [85]. 

Питання, які стосуються врегулювання відносин між країнами-членами 

СОТ з питань надання послуг, у тім числі банківських та інших фінансових 

послуг, визначені у Домовленості про зобов’язання у сфері фінансових послуг 

[137]. Цей міжнародний документ передбачає: необхідність обмеження або 

зменшення монопольних прав; дозвіл постачальникам-нерезидентам фінансових 

послуг постачати самому або через посередника фінансові послуги згідно з 

умовами, які відповідають національному режиму; дозвіл резидентам країни-
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члена купувати на території будь-якого іншого члена фінансові послуги; 

комерційна наявність, зокрема право створювати та розширювати свою 

комерційну присутність на території крани-члена СОТ (враховуючи дочірні 

структури, які перебувають у повній або частковій власності, спільні 

підприємства, партнерства, відділення, представництва та інші організації), у тім 

числі шляхом придбання існуючих підприємств; пропонування нових фінансових 

послуг; недискримінаційні заходи тощо. Також визначено поняття “постачальник 

фінансових послуг нерезидент” як постачальник фінансових послуг країни-члена, 

який постачає фінансову послугу на території іншої країни-члена СОТ з офісу, 

розташованого на території іншого члена, незалежно від того, чи має такий 

постачальник фінансових послуг комерційну наявність на території члена, де 

надається фінансова послуга, чи ні [137]. 

Організація FATF є спеціальним органом, який створено у 1989 р. для 

оцінки поточних результатів співпраці країн для запобігання використання БС та 

фінансових установ для відмивання доходів і розгляду можливості прийняття 

додаткових превентивних заходів у цій галузі [415]. Головне завдання FATF – 

розробка й удосконалення міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів і 

фінансуванню тероризму, вивчення тенденцій і методів відмивання доходів, 

фінансування тероризму та підготовка пропозицій за потрібними параметрами, 

сприяння розповсюдженню запропонованих FATF заходів у глобальному 

масштабі [415]. Отож, FATF розробляє безпосередні заходи та запобігає 

використанню банків у різних країнах для відмивання злочинних доходів. 

Діяльність організації має забезпечити регулювання на підставі розроблення 

єдиних міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню доходів і 

формування універсальної правової бази гнучкої у застосуванні залежно від 

особливостей правових систем та інших обставин різних країн. 

Головні документи, які розроблені FATF, – “Сорок рекомендацій” і 

“Дев’ять спеціальних рекомендацій з боротьби з фінансуванням тероризму”, які 

не є міжнародними документами, однак є мінімальними стандартами, застосувати 

які потрібно для успішної діяльності щодо протидії відмиванню доходів і 
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фінансуванню тероризму. До них входять заходи, що передбачають кримінальне 

переслідування відповідних дій, організацію превентивного контролю у 

фінансових установах, створення підрозділів фінансової розвідки та міжнародне 

співробітництво компетентних органів [415]. 

Егмонтська група, яка створена у Брюсселі (Бельгія) у червні 1995 р., є 

неформальним об’єднанням національних відомств, які виконують функції 

фінансової розвідки [144]. Головна мета групи “Егмонт” – сприяти створенню та 

співпраці між підрозділами фінансової розвідки в частині інформаційного обміну 

в інтересах розвитку міжнародного співробітництва у сфері боротьби з 

відмиванням доходів. Підрозділ фінансової розвідки – член групи – має бути 

центральним національним відомством, яке відповідає за отримання, аналіз і 

передачу до компетентних органів розкритої фінансової інформації, яку 

вимагають згідно з національним законодавством або підзаконними актами про 

боротьбу з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму (щодо прибутків, 

отриманих злочинним шляхом, і можливим фактам фінансування тероризму) 

[144]. На практиці підрозділи фінансової розвідки найчастіше створюють у 

вигляді адміністративних або правоохоронних органів, які сприяють обміну 

інформацією на національному та міжнародному рівнях, недопущенню 

відмивання злочинних доходів, зокрема через установи іноземних банків. 

Отже, в умовах глобалізації світової економіки відбувається активізація 

МРК. Країни мають вирішити актуальні питання, які пов’язані з необхідністю 

створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій чи обмеження 

участі іноземних інвесторів у БС країн, потребами у визначенні ліберальних 

підходів відкриття національних кордонів для іноземних банківських капіталів чи 

налагодження жорсткого регулювання потоків капіталу з-за кордону тощо. 

Потрібно враховувати, що саме глобалізація сприяє посиленню конкуренції між 

банками на національному та міжнародному рівнях, а також формує умови для 

функціонування наднаціональних регулювальних органів, які завдяки фінансовій 

підтримці або визначенню уніфікованих норм і процедур забезпечують 

стабілізацію БС окремих країн і впливають на функціонування світового 
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фінансового простору. Щоб зберегти національний суверенітет і сприяти безпеці 

банківського бізнесу в умовах глобалізації економіки, треба виваженіше 

ставитися до лібералізації у сфері руху капіталів, формулювати оптимальні 

методи й інструменти регулювання та контролю за діяльністю банків, розробляти 

механізми щодо стимулювання участі іноземних інвесторів у БС з одночасним 

визначенням методів підтримки конкурентоспроможності вітчизняних банків та 

спрямування залучених іноземних капіталів на розвиток національної економіки. 

Потрібно розробити та впроваджувати таку державну політику, яка б не 

передбачала жорсткого регулювання та обмеження МРК, а забезпечила створення 

сприятливих умов для ефективної діяльності іноземних і вітчизняних банків, 

лібералізацію інвестиційного режиму, поліпшення інвестиційного клімату, а 

також враховувала реальні мотиви участі іноземних інвесторів у БС країни. 

 

1.3. Суб’єкти, організаційно-структурні форми та види іноземного 

банківництва 

 

Дослідження ІБ потребує визначення його суб’єктного складу та форм 

діяльності таких учасників банківського ринку. Саме суб’єкти ІБ є рушійною 

силою його розвитку, приводять у рух та допомагають охарактеризувати 

динамічність усієї системи. Виявлення місця та взаємозв’язків між суб’єктами ІБ 

й іншими учасниками ринку дасть змогу виробити дієвий механізм організації 

їхніх взаємовідносин і сприяти формуванню системи державного регулювання 

задля забезпечення ефективного розвитку. Визначення організаційно-структурних 

форм функціонування суб’єктів ІБ в країні-реципієнті, дасть підстави окреслити 

їхні мотиви виходу на ринок, структурну побудову та тенденції діяльності. 

Усіх суб’єктів ІБ варто поділяти за ступенем участі та впливу на розвиток і 

функціонування ІБ та БС країни на [51, с. 150]: прямих (відіграють безпосередню 

роль у розвитку ІБ, беруть участь у проведенні банківських операцій і від них 

залежить можливість отримання прибутків) та непрямих (мають опосередкований 

вплив на ІБ, створюючи сприятливий клімат щодо залучення іноземних 

інвестицій у БС та забезпечуючи стабільність і розвиток ІБ) (рис. 1.4). Непрямі 
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учасники – це ті регулюючі і контролюючі органи, які впливають на ефективність 

ведення іноземного банківського бізнесу в Україні й стають суб’єктами ДРІБ. 

Прямими учасниками ІБ є міжнародні фінансові та банківські групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Суб’єкти (учасники) іноземного банківництва 
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Базельський комітет, МВФ, СБ, FATF, ЄЦБ та інші міжнародні 

організації визначають міжнародні стандарти ведення банківської 

діяльності, вимоги щодо достатності банківського капіталу, 

розкривають умови діяльності органів регулювання банківництва тощо. 

Національний банк України (НБУ) визначає обов’язкові економічні 

нормативи банківської діяльності в Україні, обмеження у сфері 

ліцензування та виконання окремих видів операцій, вимоги щодо 

розміру капіталу банків, розробляє різноманітні нормативно-правові 

документи, які регулюють діяльність вітчизняних банків і банків з 

іноземним капіталом в Україні. Верховна Рада України (ВРУ) та 

Кабінет Міністрів України (КМУ) повинні створювати сприятливі 

умови для розвитку ІБ шляхом розроблення та ухвалення законодавчих 

актів і змін до них щодо ведення діяльності банків з іноземним 

капіталом в Україні, створення належних умов для розвитку ІБ тощо. 

Податкові органи регулюють ІБ, створюючи систему оподаткування 

банків з іноземним капіталом у країні-реципієнті. Антимонопольний 

комітет України (АМКУ) контролює дотримання антимонопольного та 

конкурентного законодавства, щоб запобігти негативним наслідкам, які 

притаманні монополізації, контролює за злиттям і поглинанням 

банківських установ тощо. Відомства та державні органи влади, 

політичні партії, лобісти тощо впливають на розвиток ІБ, залучення 

іноземного капіталу в БС України та міжнародну діяльність іноземних 

банків в економіці. 
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Здійснюють іноземні інвестиції, вкладають іноземні капітали 

в БС для провадження своєї діяльності. До них зачисляємо 

банки зарубіжних держав, міжнародні фінансові та банківські 

групи, які можуть відкривати філії та представництва 

іноземних банків на території країни, а також юридичних 

осіб-нерезидентів, фізичних осіб-іноземців, які мають право 

вкладати капітали у БС країни та бути співвласниками в 

банках з іноземним капіталом (банках зі 100 % іноземним 

капіталом, банках з частковою участю іноземного капіталу). 
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Найчастіше у практиці банківництва банки, які створюються за кордоном, 

входять до складу банківських груп. Вітчизняний законодавець визначає 

банківську групу як групу юридичних осіб, які мають спільного контролера [307]. 

Така банківська група складається з: материнського банку, його українських та 

іноземних дочірніх чи асоційованих компаній, які є фінансовими установами або 

двох чи більше фінансових установ, в якій банківська діяльність є переважною. 

Банківською визначається група, якщо сукупне середньоарифметичне значення 

активів банків-учасників групи за останні чотири звітних квартали становить 

понад 50 % сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх 

фінансових установ, які входять до цієї групи, за цей період. Учасниками 

банківської групи можуть бути банки, інші фінансові установи, банківські 

холдингові компанії, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного 

контролера [307]. Документи Базельського комітету характеризують поняття 

транскордонна установа, до якої входять філія, дочірня структура або будь-який 

інший об’єкт у рамках юрисдикцій, що породжує необхідність консолідованого 

нагляду [456]. Омельченко О. вважає, що процес концентрації фінансової 

діяльності перетворив транснаціональні банки в універсальні банківські 

комплекси, які охоплюють комерційну, інвестиційну та страхову складові бізнесу 

фінансової сфери [267, с. 10]. Сучасна словникова економічна література 

розглядає поняття транснаціональний банк як міжнародний кредитно-фінансовий 

комплекс універсального типу, який має розгалужену мережу філій, які проводять 

операції в різних країнах, сферах і валютах [440, с. 53]. Саме поняття 

“транснаціональний” визначають як такий, що виходить за межі однієї нації, 

однієї держави, міжнаціональний [365, с. 583]. Також зазначено, що 

монополізація світового ринку позикових капіталів транснаціональними банками 

дає підстави їм диктувати свої умови меншим банкам завдяки централізованому 

управлінню, єдиній стратегії та тактиці головної установи. Транснаціональні 

банки надають перевагу світовим фінансовим центрам, де зосереджено основні 

обсяги міжнародних операцій. Відділення (філії), несамостійні з юридичного 

погляду закордонні підрозділи транснаціональних банків є складовою частиною 
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банків-засновників, які несуть повну відповідальність за їхніми зобов’язаннями. 

Автори зазначають, що повністю підконтрольна компанія має власний статут, 

капітал, найменування, веде окремий баланс, однак весь прибуток вона 

зобов’язана перераховувати своєму засновнику [440, с. 53]. Обов’язковою умовою 

для транснаціональних банків є стабільна та зростаюча частка прибутку від 

операцій безпосередньо за кордоном у сукупному прибутку. Подібне трактування 

знаходимо і в інших енциклопедичних джерелах [29, с. 39; 193, с. 30]. 

Сучасний період розвитку БС та економіки України потребує чіткого 

визначення орієнтирів для подальшого сталого зростання. Значного розмаху у 

банківництві набувають процеси залучення іноземних інвестицій, вихід 

міжнародних банківських груп і транснаціональних банків на світові ринки, 

створення БІК. Залучення іноземного капіталу в БС країни можливе у різних 

формах: входження до статутного капіталу викуповуючи частину або повний 

пакет акцій банку-резидента країни; випуску єврооблігацій і розміщення їх на 

міжнародних ринках капіталу; залучення коштів на депозитні рахунки іноземних 

юридичних і фізичних осіб; отримання кредитів від іноземних банків і 

міжнародних фінансових організацій. 

Задля визначення організаційно-структурних форм участі іноземних 

інвесторів у вітчизняному банківництві доцільно проаналізувати законодавчі та 

нормативно-правові документи України. Форми іноземних інвестицій в Україну 

визначені Законом України “Про режим іноземного інвестування” [331]. 

Функціонувати БІК та іноземні банки в Україні мають право, створюючи такі 

організаційно-структурні одиниці: дочірня структура іноземного банку, банк із 

частковою участю іноземного капіталу (не дочірній), філія та представництво 

іноземного банку. Організаційно-структурні форми створення банків за участю 

іноземних інвесторів зображено на рис. 1.5. 

Способи входження іноземного капіталу в національну БС такі: створення 

нової структурної одиниці іноземного банку на території країни (акредитація 

представництва чи філії або створення дочірньої структури іноземного банку), 

купівля іноземним інвестором уже існуючого в країні банку (купівля пакета 
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раніше емітованих акцій діючого банку або придбання акцій у момент їхнього 

первинного публічного розміщення). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Організаційно-структурні форми участі іноземних банків у країні-

реципієнті 

 

Серед способів входження іноземного капіталу в БС України для інвесторів 

найпривабливішим є придбання банку, який вже діє. Обравши його, інвестор 

зменшує ризики входження на ринок та виконує лише одну (за економічним 

змістом) операцію – купівлю банку, на противагу низці операцій, потрібних для 

акредитації ФІБ чи створення нового дочірнього БІК [430, с. 98]. Отож, бажання 

іноземних інвесторів щодо купівлі в Україні готового банку вмотивовано [22, с. 

20]: надійністю ведення банківського бізнесу в країні (розмір прибутку й доходів 

не зазнає суттєвих коливань). У цьому разі іноземні інвестори надають перевагу 

купівлі фінансово стабільних банків, які займають провідні позиції на ринку щодо 

виконання основних банківських операцій; браком часу та надто 

забюрократизованим і корумпованим порядком отримання ліцензії на 

провадження банківської діяльності, що утруднює можливості та значно збільшує 

часові межі відкриття в Україні дочірніх структур іноземних банків. Наприклад, 

ПАТ “Дойче Банк ДБУ”, представництво якого працює в Україні понад 15 років, 

відкрив свою дочірню структуру лише у 2009 р., а банк “HSBC” взагалі 

відмовився від створення дочірнього банку в Україні [253]. 

Отже, найпоширеніші форми присутності іноземних банківських капіталів 
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на ринках країн-реципієнтів є створення: дочірніх банків, банків із частковою 

(істотною) участю іноземного капіталу, ФІБ, представництв іноземних банків. 

Охарактеризуємо їх детальніше. 

Визначення поняття дочірня компанія подано в міжнародних угодах. В 

Угоді про партнерство та співробітництво, яку підписали у червні 1994 р., і 

започаткували партнерство між Європейськими співтовариствами та їхніми 

державами-членами, з одного боку, та Україною – з іншого, зазначено, що дочірня 

компанія означає компанію, яка цілком підконтрольна материнській компанії 

[404]. Бачимо, що материнська структура у разі створення дочірньої установи має 

повний контроль над нею. Щоб мати змогу контролювати, частка такої 

материнської структури має становити понад 50 %. Таке визначення містить слова 

“цілком підконтрольна”, тобто робимо висновок, що частка у структурі капіталу 

компанії для того, щоб вважати її дочірньою, має становити 100 %. 

У словниках знаходимо визначення поняття дочірня компанія як 

корпорація, яку контролює материнська компанія і має достатню кількість акцій, 

щоб призначити вище керівництво дочірньої компанії. Де материнська компанія 

означена як компанія, яка має контрольний пакет акцій в інших компаніях [274, с. 

134]. Закон України “Про банки і банківську діяльність” подає визначення 

поняття дочірня компанія, під яким розуміє юридичну особу, яку контролює інша 

юридична особа (материнська компанія) [307]. Поняття дочірньої структури подає 

Банк Міжнародних Розрахунків як окрему організацію, що входить в іншу 

організацію, маючи мажоритарну або повну участь [460]. 

Трактування дочірнього банку використано у “Принципах нагляду за 

іноземними установами банків”, ухвалених у травні 1983 р. Базельським 

комітетом. Наведений документ засвідчує, що дочірня структура – це юридично 

незалежна установа зі стовідсотковою або мажоритарною акціонерною власністю 

банку, який розташований в іншій країні, ніж дочірня структура [471]. Також 

зазначено визначення установи такого типу ІБ, як спільна структура або 

консорціум, наведено, що це юридично незалежна установа, створена в країні, де 

їхню господарську діяльність контролює дві або більше материнських структур, 
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більшість з яких іноземні і не обов’язково всі з них є банками [471]. 

Поняття дочірнього банку опрацьовано в дослідженнях науковців. Зокрема, 

Корнилюк Р. вважає, що дочірні банки – це окремі юридичні особи, зареєстровані 

в країні-реципієнті, у яких іноземні інвестори є мажоритарними власниками [201, 

с. 27]. Поняття дочірнього іноземного банку трактує Верніков А. як 

підконтрольний капіталу стратегічного іноземного інвестора банк, зареєстрований 

у країні з перехідною економікою і наділений правами юридичної особи згідно з 

місцевим законодавством і банківською ліцензією, виданою місцевим 

регулятором [42, с.12]. Таке визначення свідчить про підконтрольність установи 

іноземному інвесторові. Вважається, що дочірні компанії створюють тоді, коли 

метою є організація прямої конкуренції з вітчизняними банками. Зазвичай, 

дочірні іноземні банки намагаються отримати доступ до місцевого бізнесу, 

роздрібного ринку, де створюються та діють на тих самих юридичних підставах, 

що й місцеві банки країни-реципієнта, не маючи ніяких обмежень. 

Особливу увагу при регулюванні діяльності дочірніх банків варто приділяти 

ідентифікації власників банку та країни походження капіталу. Доцільно 

аналізувати та розкривати інформацію не лише про власників істотної участі у 

банку, а й з огляду на юридичних осіб-нерезидентів і фізичних осіб-іноземців, які 

володіють часткою у банку, меншою, аніж 10 %. Практика функціонування БС 

свідчить про те, що значну кількість банків за участю нерезидентів створили не 

фінансово стабільні банки, які діють за кордоном, а юридичні особи-нерезиденти, 

зареєстровані в офшорних зонах. Саме брак чіткого регулювання, а часто й 

анонімність власників капіталу спричиняє неконтрольованість на банківському 

ринку та призводить до відтоку капіталів за кордон. 

Ключовою ознакою наведених понять є наявність материнського банку за 

кордоном. Материнський банк Закон України “Про банки і банківську діяльність” 

тлумачить як український банк, серед дочірніх та/або асоційованих компаній 

якого є банк та/або інша фінансова установа, який не є дочірньою компанією 

іншого українського банку або банківської холдингової компанії [307]. Тобто, це 

тлумачення стосується діяльності українських банків і не зазначає наявності 
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материнського банку за кордоном і не вказує на іноземних власників. Зазначимо 

таке: якщо 50 і більше відсотків акціонерного чи пайового капіталу належить 

материнському банку за кордоном або такий банк має змогу мати вирішальний 

вплив на управління або діяльність юридичної особи, то такий банк є дочірньою 

структурою іноземного банку. Материнський банк відповідає за зобов’язаннями 

дочірнього банку лише в межах свого внеску. Дочірня структура іноземного 

банку є юридичною особою країни, яка приймає іноземні інвестиції, а отже, 

підкоряється банківському, валютному регулюванню та нагляду НБУ, хоча 

власники такого банку нерезиденти. Якщо відбувається пряме або опосередковане 

володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 50 і більше 

відсотками статутного капіталу, то установа має вирішальний вплив на 

управління або діяльність юридичної особи. Коли така частка становить від 10 до 

50 % статутного капіталу, то установа має значний вплив на управління або 

діяльність юридичної особи [307]. З цього випливає, що визначення кінцевих 

власників банків, які прямо чи опосередковано володіють банком, суттєво 

впливатиме на діяльність самої банківської установи у країні розташування 

іноземного капіталу та на розвиток усієї БС. 

Материнський банк нормативні акти НБУ тлумачать як іноземний банк, 

участь якого в статутному капіталі банку становить понад 50 % [318]. Зазначимо, 

що в Україні дозволено створювати також банки за участю іноземних інвесторів – 

юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і фізичних осіб-іноземців. 

Такі банки також зачисляємо до сектору ІБ. Отож, сектор ІБ охоплює сукупність 

банків, які повністю або частково створені за рахунок іноземного капіталу, 

зокрема, дочірніх структур і банків з частковою участю іноземних інвесторів, 

філій і представництв іноземних банків, які функціонують на території країни. 

Поняття материнської та дочірньої компанії визначає Директива 2006/48/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради “Про започаткування та здійснення діяльності 

кредитних установ (виправлене видання)” від 14.06.2006 р. із посиланням на 

Директиву 83/349/ЄЕС “Про консолідовану звітність”, яка означає материнську 

компанію як таку, що за висновком компетентних органів має домінуючий вплив 
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на іншу компанію. Дочірньою компанією вважають таку, на яку, за висновком 

компетентних органів, має домінуючий вплив материнська компанія. Також 

подано визначення поняття “материнська кредитна установа на території 

держави-члена”, яка означає кредитну установу, що має кредитну установу або 

фінансову установу як дочірню компанію або яка володіє участю у такій установі, 

яка не є дочірньою компанією іншої кредитної установи, якій видано ліцензію на 

території тієї ж держави-члена, або фінансової холдингової компанії, заснованої 

на території тієї ж держави-члена. Окремо директива визначає поняття 

материнська кредитна установа ЄС як материнську кредитну установу на 

території держави-члена, яка не є дочірньою компанією іншої кредитної установи, 

якій надано ліцензію на провадження діяльності на території будь-якої держави 

члена або фінансової холдингової компанії, заснованої на території будь-якої 

держави члена [124]. 

Низка документів Базельського комітету передбачає врегулювання 

діяльності так званих паралельних банків. Поняття паралельні банки трактують як 

банки, які мають ліцензію в різних юрисдикціях, як не частина однієї фінансової 

групи для регулятивних цілей нагляду на консолідованій основі, мають того 

самого власника (чи власників), а отже, часто поділяють спільне управління і 

взаємопов’язану діяльність. Визначено, що власником може бути фізична особа, 

сім’я, група приватних акціонерів [470]. 

БІК, які діють у країні-реципієнті, варто класифікувати за певними 

ознаками. Класифікацію банків з іноземним інвестором у своїх дослідженнях 

використовує Гусєв Я. Автор пропонує розрізняти такі критерії класифікації: 

іноземний інвестор, частка іноземного інвестора у капіталі банку, резидентність 

інвестора, який приймає стратегічні рішення в банку та фактично контролює за 

їхнім виконанням [104, с. 7]. Варта уваги класифікація іноземних банків, яку 

запропонував Корнилюк Р. Дослідник пропонує розрізняти іноземні банки: 1) за 

способом проникнення іноземного капіталу в БС (створення нового БІК – “з 

нуля”, поглинання існуючого банку); 2) за формою присутності іноземного банку 

на ринку (дочірні банки, філії, представництва, а також різновиди іноземних 
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банків, які трапляються у зарубіжних країнах – агенції, дочірні фінансові 

компанії, консорціумні банки, міжнародні корпорації Еджа, іноземні банки, які 

діють у зонах IBF); 3) за стратегіями експансії (традиційні іноземні банки – 

“стратегія прямування за клієнтами” та банки-інноватори, метою входження на 

ринок яких є використання нових можливостей, до яких зачисляють банки з 

іноземною участю, банки-розвідники, банки-реструктуризатори) [201, с. 26]. 

Крім того, погоджуємося з позицією Корнилюка Р. щодо необхідності 

проведення досліджень і тих банків, кінцевими власниками яких є офшорні 

компанії вітчизняні та зарубіжні [201, с. 15]. З огляду на це автор пропонує 

вирізняти такі види іноземних банків: 1) псевдоіноземні банки (прямими 

власниками таких банків є компанії-нерезиденти, що перебувають у власності 

вітчизняних інвесторів); 2) квазііноземні банки (банки з міноритарною участю 

іноземних інвесторів, які не мають стратегічного контролю та управління, але 

можуть мати перспективи щодо подальшого розширення іноземної участі); 3) 

іноземні банки (наявність мажоритарного контролю іноземних власників і 

закордонне розташування фактичного центру прийняття стратегічних рішень). 

Автор зауважує, що псевдоіноземні та квазііноземні банки “не варто однозначно 

зараховувати до іноземних” [201, с. 15]. Наголосимо, що зачислення до суб’єктів 

ІБ лише банків з наявною мажоритарною іноземною участю значно звузить 

виявлення кількісного та якісного впливу іноземних інвесторів на БС, оскільки 

враховуватиметься лише контрольний пакет акцій іноземного інвестора. Якщо ж 

декілька іноземних акціонерів володіють часткою меншою 50 %, але в сукупності 

така частка є значною, то вплив на діяльність банку у цьому разі буде суттєвим. 

Виділимо класифікаційні ознаки та види БІК, які мають змогу провадити 

свою діяльність у країні-реципієнті [56, с. 164–166] (додаток Д). Вважаємо, що 

така класифікація найбільш повно охоплює різноманітні особливості банків задля 

забезпечення їхнього ефективного регулювання. 

1. Залежно від частки іноземного інвестора у банку виділяємо банки зі 

100 % іноземним капіталом і банки з частковою участю іноземного капіталу. 

Вітчизняне законодавство та статистичні матеріали, які наводять НБУ, АУБ,  
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НАБУ, органи статистики тощо, подають дані про БІК, у тім числі банки зі 100 % 

іноземним капіталом, не проводячи детальної градації згідно з частками, які 

займають іноземні інвестори у банках України і можливостей вирішального 

впливу на діяльність банку. 

Станом на початок 2015 р. в Україні діяв 51 БІК, з яких 19 банків зі 100 % 

участю іноземних інвесторів [271]. До банків зі 100 % іноземним капіталом 

зачислено: ПАТ “Альфа-Банк”, ПАТ “Банк Кредит Дніпро”, ПАТ “ІНГ Банк 

Україна”, ПАТ “Сітібанк”, ПАТ “Діві Банк”, ПАТ “Платинум Банк”, ПАТ “ОТП 

Банк”, ПАТ КБ “Правекс-Банк”, ПАТ “БМ Банк”, ПАТ “ПроКредит Банк”, ПАТ 

“Кредит Європа Банк”, ПАТ “Астра Банк”, ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк”, 

ПАТ Банк “Траст”, ПАТ “Кредитвест Банк”, ПАТ “Банк Форвард”, ПАТ 

“Дочірній Банк Сбербанку Росії”, ПАТ “Дойче Банк ДБУ” [172]. З частковою 

участю іноземного капіталу діяли такі банки: ПАТ “Український будівельно-

інвестиційний банк”, ПАТ “Укрсоцбанк”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ 

“Марфін Банк”, ПАТ “Мегабанк”, ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ “БТА Банк”, ПАТ 

“ВТБ Банк”, ПАТ “Ідея Банк”, ПАТ “Креді Агріколь Банк”, ПАТ “Кредобанк”, 

ПАТ “Піреус Банк МКБ”, ПАТ КБ “Приватбанк”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ 

“Універсалбанк” та ін. [172]. 

2. Залежно від ступеня управління нерезидентом: 

 банк, контрольний пакет акцій якого (50 і більше відсотків) перебуває у 

власності іноземного інвестора, тобто дочірній банк (ПАТ “Марфін Банк”, ПАТ 

“Банк Авангард”, ПАТ “ВТБ Банк”, ПАТ “Універсал Банк”, ПАТ “Піреус Банк 

МКБ”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “УкрСиббанк” та ін. [172]); 

 банк, в якому контрольний пакет акцій належить вітчизняному інвестору, а 

частка нерезидента становить менше 50 % (ПАТ “Укрбудінвестбанк”, ПУАТ 

“Фідобанк” та ін. [172]). 

Вважаємо, що нормативні акти, і статистичні дані, які подають вітчизняні 

офіційні джерела, мали б відображати ґрунтовнішу градацію БІК. Крім виділення 

банків зі 100 % іноземним капіталом, доцільно подавати інформацію про дочірні 

банки з участю іноземних інвесторів (з часткою понад 50 %), банки з істотною 
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участю іноземного капіталу (більше 10, але менше 50 %) тощо. Це допоможе 

відображати реальну ситуацію щодо прав і структури власності вітчизняної БС, 

можливості контролю іноземними інвесторами з одного боку, а з іншого – дасть 

змогу державним органам виробити виважену політику регулювання задля 

убезпечення національної БС. 

3. Залежно від спеціалізації діяльності на національному ринку діють 

універсальні банки та спеціалізовані банки (згідно з нормативними актами НБУ в 

Україні можуть бути створені спеціалізовані ощадні банки та банки довірчого 

управління). БІК, які діють в Україні, зазвичай є універсальними банками, що 

надають широкий спектр операцій і послуг. 

4. За наявністю мережі структурних підрозділів (філій, відділень) на 

території країни розташування: 

 безфілійні (БІК, які представлені в Україні лише центральним офісом – ПАТ 

“ІНГ Банк Україна”, ПАТ “Сітібанк”, ПАТ “Дойче Банк ДБУ”, ПАТ “СЕБ 

Корпоративний Банк” та ін. [134]); 

 філійні (БІК з наявною мережею відокремлених структурних підрозділів (філій, 

відділень) в Україні – ПАТ “ОТП Банк”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ КБ 

“Приватбанк”, ПАТ “Креді Агріколь Банк”, ПАТ “Кредобанк” та ін. [134]). 

5. Залежно від форми власності іноземного інвестора за кордоном: 

 державні (ПАТ “Дочірній Банк Сбербанку Росії”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ 

“ВіЕс Банк” та ін., власниками яких є іноземні банки з державним капіталом); 

 приватні (ПАТ Банк “Траст”, ПАТ “Банк Авангард” та ін.); 

6. Залежно від кількості іноземних інвесторів: 

 банки з одним власником (одноосібне володіння). Зокрема, ПАТ “Діві Банк”, 

ПАТ “Дойче Банк ДБУ”, ПАТ “Банк Форвард”, ПАТ “ІНГ Банк Україна” й ін.; 

 банки з кількома власниками (багатоосібне володіння). До таких банків 

належать: ПАТ “Мегабанк”, ПАТ “Вест Файненс Енд Кредит Банк”, ПАТ Банк 

“Траст”, ПАТ “Сітібанк”, ПАТ “ПроКредит Банк” та ін. [172]. 

7. За територіальним охопленням клієнтів: 

 регіональні – зосереджують банківську діяльність лише на регіональному 



 64 

(місцевому) рівні (станом на початок 2015 р. ПАТ “Дойче банк”, ПАТ “Сітібанк”, 

ПАТ “Кредит Європа Банк” діяли лише в Київській області; станом на початок 

2013 р. ПАТ “Профінбанк” був представлений лише у Донецькій області) [134]; 

 загальнодержавні – провадять діяльність на території всієї країни (ПАТ “ОТП 

Банк”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ “Укрсоцбанк”, ПАТ 

“Промінвестбанк”, ПАТ “Правекс-Банк”, ПАТ “ВТБ Банк” та інші, структурні 

підрозділи яких функціонують у всіх регіонах та областях України) [134]; 

 міжнародні – провадять активну діяльність не лише на внутрішньому, а й 

міжнародних ринках (ПАТ КБ “Приватбанк” та ін.). 

8. Залежно від порядку створення банку: 

 новий (новостворений) банк (ПАТ “БМ Банк”, ПАТ “Астра Банк” тощо); 

 діючий банк з набуттям статусу БІК – придбана істотна участь у банку 

іноземним інвестором (ПАТ “Укрсоцбанк”, ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ “ВТБ 

Банк”, створений шляхом придбання у 2007 р. російським ВАТ “Банк ВТБ 

(Росія)” 98 % акцій АКБ “Мрія” тощо); 

 реорганізований банк – створений унаслідок об’єднання, злиття чи поглинання 

з іноземним банком, який функціонує в країні-реципієнті (ПАТ “Райффайзен Банк 

Аваль”, створений шляхом злиття “Райффайзенбанку Україна” і АППБ “Аваль”). 

9. Залежно від групи банків за розміром активів: 

 найбільший банк (група І). Відповідно до розподілу банків на групи на 2015 р. 

за розміром активів до цієї групи зачислені такі БІК: ПАТ КБ “Приватбанк”, ПАТ 

“Промінвестбанк”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ “Укрсоцбанк”, ПАТ 

“Дочірній Банк Сбербанку Росії”, ПАТ “Альфа-Банк”, ПАТ “ВТБ Банк”, ПАТ 

“УкрСиббанк”, ПАТ “ОТП Банк” та ін. [354]; 

 великий банк (група ІІ). До цієї групи зачислено: ПАТ “ІНГ Банк Україна”, 

ПАТ “Креді Агріколь Банк”, ПАТ “Сітібанк”, ПАТ “Кредобанк”, ПАТ “Платинум 

Банк”, ПАТ “Універсал Банк”, ПАТ “Мегабанк”  та ін.; 

 середній банк (група III). Зокрема, ПАТ “БМ Банк”, ПАТ “Ідея Банк”, ПАТ 

“Піреус Банк МКБ”, ПАТ “Діві Банк”, ПАТ “Банк Форвард” і ін.; 

 малий банк (група IV). Зокрема, ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна”, ПАТ 



 65 

“Дойче Банк ДБУ”, ПАТ Банк “Траст”, ПАТ “Кредитвестбанк” та ін. 

10. За структурою власності банку з іноземним капіталом: 

 банки, з участю іноземних інвесторів-юридичних осіб – банківських і 

небанківських фінансових установ (ПАТ “БМ Банк”, ПАТ “Дойче Банк ДБУ”, 

ПАТ “ІНГ Банк Україна”, ПАТ “ОТП Банк”, ПАТ “Банк Форвард”, ПАТ 

“ПроКредит Банк”, ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк” та ін.); 

 банки, створені юридичними особами – суб’єктами господарювання (ПАТ 

“Вест Файненс Енд Кредит Банк”, ПАТ “Астра Банк”, ПУАТ “Фідобанк” та ін.); 

 банки, створені фізичними особами-іноземцями (ПАТ Банк “Траст” та ін.); 

 змішані (створені іноземними інвесторами – фізичними та юридичними 

особами – ПАТ “Український будівельно-інвестиційний банк”, АТ “НК Банк”, 

ПАТ КБ “Приватбанк” та ін.) [172]. 

11. Залежно від філійної мережі на світовому ринку: 

 однонаціональні (лише у країні функціонування материнського банку за 

кордоном); 

 багатонаціональні (наявність широкої мережі філій і відділень у різних країнах 

світу). Активно розгортають свою діяльність у багатьох зарубіжних країнах 

“UniCredit S.p.A” (мають частку в ПАТ “Укрсоцбанк” в Україні), яка 

представлена у 22 європейських країнах та ще 27 країнах світу, зокрема, у таких 

країнах регіону Центральної та Східної Європи (ЦCЄ): Азербайджан, Боснія та 

Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, 

Казахстан, Киргизстан, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, 

Туреччина [285]; угорський “OTP Bank Nyrt.”, який станом на початок 2015 р. 

діяв на ринках 9 країн Центральної та Східної Європи і налічував 1421 підрозділ 

[450]; міжнародна фінансова група “BNP Paribas SA” (власник частки у ПАТ 

“УкрСиббанк”), що працює у 84 країнах світу [284]; німецький “Deutsche Bank 

AG” (відкрив в Україні дочірню структуру ПАТ “Дойче Банк ДБУ”), який станом 

на 01.01.2010 р. мав 1977 філій у 72 країнах світу [453] тощо; 

 глобальні (залучають ресурси та виконують операції незалежно від країни 

розташування). 
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12. Залежно від кількості країн, в яких зареєстровані іноземні власники: 

 банки, власниками яких є інвестори з однієї іноземної країни (ПАТ “Дойче 

Банк ДБУ” (Німеччина), ПАТ “ІНГ Банк Україна” (Нідерланди), ПАТ “ОТП Банк” 

(Угорщина), ПАТ “Банк Форвард” (Росія), ПАТ “Діві Банк” (Кіпр), ПАТ 

“Сітібанк” (США), ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк” (Швеція) та ін.) [172]; 

 банки, власниками яких є інвестори з двох і більше країн (ПАТ “ПроКредит 

Банк” (Велика Британія – Німеччина), ПАТ “Укрсоцбанк” (Україна – Австрія – 

Італія), ПАТ “Мегабанк” (Велика Британія – Німеччина – Україна), ПАТ 

“УкрСиббанк” (Велика Британія – Франція) та ін.) [172]. 

Іноземні інвестори в БС країни-реципієнта можуть відкривати відокремлені 

підрозділи. Відокремлений підрозділ юридичної особи визначено як філію, інший 

підрозділ юридичної особи, що перебуває поза її розташуванням та виробляє 

продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної 

особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів 

юридичної особи [316]. Такі відокремлені підрозділи можуть відкривати ті БІК, 

які зареєстровані в країні-реципієнті (тобто фактично є її резидентами), а також ті, 

які є нерезидентами і перебувають за її межами. Тому поняття філії як 

структурного відокремленого підрозділу БІК-резидента країни та поняття ФІБ 

треба чітко розмежовувати, оскільки вони містять певні особливості щодо їхнього 

функціонування та державного регулювання в країні-реципієнті. 

Отож, обираючи організаційно-структурну форму входження та діяльності 

на зарубіжному ринку, іноземний власник, крім дочірньої структури, може 

відкривати ФІБ. На думку Костюкевича В., діяльність дочірнього іноземного 

банку практично не відрізняється від діяльності місцевого національного банку, 

органи нагляду застосовують до них аналогічні вимоги щодо діяльності. Водночас 

ФІБ не є окремою юридичною особою і за зобов’язаннями філії материнський 

банк несе повну відповідальність [205, с. 10]. Поняття філії подають й інші 

джерела. Шемшученко Ю. зазначає, що філія є організаційно відокремленою 

частиною юридичної особи, що перебуває поза межами розташування керівного 

органу цієї особи та в місці свого перебування, виконує всі або окремі види 
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діяльності чи певні функції юридичної особи [41, с. 940]. Подібне визначення дав 

Верніков А., наголошуючи, що філія зазвичай не наділена правами юридичної 

особи [42, с. 12]. Корнилюк Р. визначив філію банку як банк, що не має статусу 

окремої юридичної особи і є частиною материнського банку, зареєстрованого за 

кордоном. Філії мають право надавати більшість банківських послуг і вести 

операційну діяльність на основі капіталу материнської структури [201, с. 27]. 

В Україні питання можливості створення ФІБ тривалий час було 

дискусійним, а саме відкриття ФІБ законодавчо дозволили у 2006 р. у рамках 

входження країни до СОТ. Законодавство України не містить чіткого тлумачення 

таких понять, як філія чи представництво іноземного банку. Звернемо увагу, що 

попередні редакції Закону України “Про банки і банківську діяльність” визначали 

ФІБ як відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної 

особи і виконує операції від імені материнського банку за кордоном, функціонує 

на основі приписного капіталу, в межах якого відповідає за своїми 

зобов’язаннями. У чинній редакції закону це поняття вилучене, закон лише 

відзначає наявність приписного капіталу для можливості акредитації ФІБ в 

Україні. Зазначено, що “капітал приписний – сума грошових коштів у вільно 

конвертованій валюті, надана іноземним банком філії для її акредитації” [307]. 

Поняття філії знаходимо у міжнародних угодах щодо співпраці ЄС та 

України, а також директивах ЄС. Так, Директива 2006/48/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради “Про започаткування та здійснення діяльності кредитних 

установ (виправлене видання)” від 14.06.2006 р. філію трактує як місце 

проведення комерційної діяльності, яке формує юридично залежну частину 

кредитної установи та безпосередньо проводить усі або певні трансакції, які 

властиві комерційній діяльності кредитних установ [124]. Базельський комітет в 

ухвалених у травні 1983 р. “Принципах нагляду за іноземними установами 

банків” визначає філію як операційну особу, яка не має статусу юридичної особи і 

є невід’ємною частиною іноземного материнського банку [471]. Банк 

Міжнародних Розрахунків філію трактує як установу, яка повністю належить 

іншій установі [460]. 
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Отже, ФІБ – невід’ємні підрозділи головного банку за кордоном і не мають 

статусу окремої юридичної особи. Вони є функціональним відгалуженням 

іноземного головного офісу банку. Бачимо, що між дочірнім банком і ФІБ існують 

принципові відмінності. Перша відмінність стосується регулювання діяльності, 

зокрема, вважається, що нагляд за діяльністю іноземних філій виконує 

регулюючий орган країни-походження банку. А міжнародний досвід свідчить, що 

у країнах-реципієнтах створюються власні правила діяльності для ФІБ. Друга 

відмінність – обсяг капіталу, оскільки дочірній банк діє в межах законодавства 

країни-реципієнта і не завжди є змога підвищити капіталізацію банку за рахунок 

внутрішніх джерел. Філія діє на основі капіталу материнської структури, а 

власний капітал головного (материнського) банку філії за кордоном може бути в 

декілька разів вищим за обсяг капіталу всієї БС країни, яка приймає іноземні 

інвестиції. Крім того, відзначаються ризики відтоку капіталів саме через філії, які 

можуть відкривати іноземні банки в зарубіжних державах. 

Крім філій, іноземні банки можуть відкривати на зарубіжних ринках 

представництва. Представництво – це найбільш обмежена форма участі 

іноземного банку в країні-реципієнті. До головних завдань представництв банків 

належать: збір даних і необхідної інформації про ринок зарубіжної країни, 

підтримання та налагодження зв’язків із потенційними клієнтами банку тощо. 

Такі структурні підрозділи не мають права проводити будь-які класичні 

банківські операції (залучення депозитів, видача кредитів тощо). Зазвичай 

відкриття представництва іноземного банку в зарубіжній країні є першим кроком 

на шляху входження такого банку на ринок цієї країни. 

Поняття “представництво” опрацьовано в енциклопедичній юридичній та 

економічній літературі. Одне з трактувань представництва таке: це структурно 

відокремлений підрозділ юридичної особи (у тім числі іноземної), розташований 

поза межами місця знаходження цієї особи, який представляє і захищає її 

інтереси, належно оформивши відповідні повноваження, вчиняє від імені цієї 

особи певні угоди та інші правові дії [41, с. 701]. Представництво іноземного 

банку згідно з попередніми редакціями Закону України “Про банки і банківську 
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діяльність” трактували як територіально відокремлений структурний підрозділ 

банку, який виконує функції представництва та захисту інтересів банку і не 

провадить банківської діяльності. Такі поняття: підрозділ банку, філія банку, 

представництво банку були вилучені з Закону України “Про банки і банківську 

діяльність” на підставі Закону України № 3024-VI від 15 лютого 2011 р. [307]. У 

законодавстві маємо визначення поняття представництва іноземного суб’єкта 

господарської діяльності, яке трактують як установу або особу, яка представляє 

інтереси іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні і має на це 

належно оформлені відповідні повноваження [325]. Бачимо, що представництва 

іноземних банків, які створені в країні-реципієнті, виконують лише певні 

представницькі функції і не ведуть повноцінної банківської діяльності. 

Представництво іноземного банку має найменший вплив на БС країни, яка 

приймає іноземні інвестиції, оскільки не веде банківських операцій, а виконує 

лише функції щодо збору інформації про ринок, захист інтересів банку та 

визначення можливості подальшого виходу на банківський ринок у інших 

формах. Представництва іноземних банків зачисляємо до ІБ, вважаючи їх 

першопочатковою формою участі іноземних інвесторів у БС країн-реципієнтів. 

Не виконуючи повноцінні банківські операції, представництва іноземних банків 

суттєво впливають на виявлення потреби подальшого виходу іноземного банку на 

нові ринки, а також визначають найсприятливіші форми участі іноземних 

інвесторів у БС країни-реципієнта. 

Отже, для банків найпривабливішою організаційно-структурною формою 

участі на зарубіжному ринку є створення нового дочірнього банку або придбання 

частки в банку, який діє, що становить понад 50 %. Крім дочірніх структур і 

банків з частковою участю нерезидентів, іноземні банки в країні мають право 

відкривати також філії та представництва. Питання необхідності та можливості 

допуску ФІБ для ведення своєї діяльності в Україні було досить актуальним 

упродовж останнього десятиліття. Навіть із прийняттям відповідних змін до 

Закону України “Про банки і банківську діяльність” дискусії щодо безпечного 

розвитку БС в умовах відриття іноземних банківських філій тривають. Як 
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засвідчує практика розвитку БС України, іноземним інвесторам відкриття філій 

банків не видається привабливим, оскільки з часу надання дозволу на відкриття 

ФІБ жодної з них в Україні акредитовано не було. 

 

1.4. Внесок основних шкіл економічної науки в розвиток теорій 

іноземного банківництва та його державного регулювання 

 

Можливість іноземного інвестування в банківську сферу та його державне 

регулювання турбували багатьох філософів, мислителів, науковців-дослідників у 

різних країнах на різних етапах розвитку економіки. Дослідження теоретичних 

концепцій допоможе сформувати теоретико-методологічне підґрунтя та 

застосовувати результати ретроспективного аналізу задля підвищення 

ефективності ДРІБ на сучасному етапі його розвитку. 

Основи теорії державного регулювання іноземної діяльності формувались 

ще у стародавньому світі. Мислителі та філософи з різних країн мали різні 

погляди на необхідність державної політики у цій галузі. Деякі виступали за 

стимулювання іноземної діяльності, інші були категоричними противниками 

державного регулювання економіки. Одним із критеріїв симулювання 

інвестування та розвитку економіки було оподаткування. У Стародавній Індії для 

стимулювання імпорту окремих товарів чітко регламентували застосування пільг 

до іноземних купців і звільнення їхніх товарів від оподаткування [176, с. 67]. У 

Стародавній Греції Ксенофонт (близько 430–355 pp. до н.е.) стверджував, що 

одним із способів виходу з економічних труднощів є залучення в країну іноземців 

і стягнення з них податків [176, с. 85]. Прихильником державного регулювання у 

стародавньому світі був Платон (427–347 pp. до н.е.), економічні ідеї якого 

викладені у працях “Держава” та “Закони”. Він першим з античних мислителів 

сформулював питання про можливість державного регулювання цін, а у працях 

відтворював концепцію “ідеальної держави”. У Стародавньому Китаї головним 

противником державного регулювання економічного та фінансового життя за 

допомогою законів і знань був мислитель Лао-Цзи (604–517 рр. до н.е.), який 

засуджував відповідну політику правителів. 
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У період раннього середньовіччя в Європі формувались специфічні методи 

ведення фінансової діяльності, де важливу роль відігравала церква [278, с. 11]. 

Питання, пов’язані з економічною поведінкою учасників ринку, ціноутворення, 

оподаткування й участі церкви у цих процесах, викладені у працях Т. Аквінського 

(1225–1274). Він вважав, що в інтересах загального блага доцільно застосовувати 

податки, якщо не вистачає в державі надходжень від інших джерел [278, с. 11]. 

Варто говорити про перші спроби визначення можливості державного 

регулювання економіки задля забезпечення розвитку країни. 

Найцікавіші погляди на розвиток іноземного бізнесу та його державного 

регулювання простежувались за часів меркантилізму (ХV–ХVІІ ст.). 

Представники цього напряму економічної науки схилялися до політики 

обмеження доступу іноземних купців до внутрішнього ринку через 

запровадження високого мита. Отож, меркантилісти визначали обмеження на 

імпорт товарів, а стимулювали експорт [432, с. 25]. Важливу роль в економіці 

країни меркантилісти відводили державі [168, с. 30]. Ранні меркантилісти 

(В. Стаффорд (1554–1612), Г. Скаруффі (1519–1584) та ін.) відстоювали жорстку 

регламентацію грошового обігу в країні, зовнішньої торгівлі, а також приплив 

грошей із-за кордону й утримання та збереження їх усередині країни, суворий 

контроль за діяльністю іноземних купців [176, с. 143]. В. Стаффорд був 

прихильником адміністративних заходів державного регулювання: визначення 

заборон на вивезення грошей, обмеження імпорту іноземних товарів тощо. Щодо 

іноземних капіталів, то меркантилістичними ідеями були “закони витрачання”, 

тобто іноземцям заборонялося вивозити гроші з країни, а зобов’язувалося їх 

витрачати в межах держави. Це була епоха накопичення капіталів, а основною 

ідеєю ранніх меркантилістів вважалось активне втручання держави в 

господарське життя [278, с. 13]. 

Пізні меркантилісти (Т. Мен (1571–1641), Ж. Б. Кольбер (1619–1683), 

А. Монкретьєн (1575–1621) та ін.) відстоювали політику протекціонізму, 

спрямовану на захоплення зовнішніх ринків. Головним джерелом збагачення для 

них була зовнішня торгівля, наголошувалось на недоцільності політики 
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утримування грошей у країні. Щодо державного регулювання, то пізні 

меркантилісти обґрунтовували потребу використання економічних методів 

регулювання, а не адміністративних, зокрема шляхом державної підтримки 

вітчизняного виробництва, заохочувальних премій, визначення пільг тощо [176, с. 

144]. Представники пізнього меркантилізму пропонували вести експансію на 

зовнішні ринки та інвестувати капітал у вигідні торговельні угоди, чим суттєво 

відрізнялись від ранніх меркантилістів [168, с. 30]. Самі ідеї меркантилізму стали 

предметом подальших осмислень і дискусій багатьох дослідників: Дж. Локк 

(1632–1704), який виступав проти державного регулювання економіки; 

Р. Кантильон (1680–1734), Д. Г’юм (1711–1776), які вважали, що рух золота між 

країнами є важливим механізмом взаємодії національних економік; Дж. М. Кейнс 

(1883–1946), який був прихильником активного державного регулювання 

економіки. 

На важливій ролі держави в інвестиційній діяльності наголошували у своїх 

працях представники пізнього французького меркантилізму. Так, Ж. Б. Кольбер 

вважав, що держава повинна регулювати процес інвестування, застосовувати 

протекціоністські заходи. Представники німецького меркантилізму (Й. Бехер 

(1625–1685), Л. фон Зекендорф (1626–1692), Ф. фон Горніг (1638–1712) та ін.) 

позитивно ставилися до іноземного інвестування і вбачали в цьому один із 

способів збагачення країни. Й. Бехер і Ф. фон Горніг розвивали ідею створення 

сприятливого інвестиційного клімату в державі для іноземних інвесторів. Щодо 

визначення обмежень для іноземних інвесторів, то вони вважали, що чіткої 

регламентації з боку держави потребує лише репатріація прибутків і вивезення 

сировини [168, с. 32]. 

Інші відомі представники економічних наукових шкіл виявляли 

зацікавлення до теорії кредиту та процентів, грошей, державного втручання в 

економіку. Різні автори досліджували ці проблеми у своїх працях і намагалися 

знайти найефективніші методи управління для забезпечення загального блага. 

Видатні науковці ХVІІІ–ХХ ст. (А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, 

М. Фрідмен та ін.) заклали основи вчення про інвестиції та інвестиційну 
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діяльність, розглядаючи інвестиції як найважливішу умову економічного 

зростання [279, с. 47]. 

Представник класичної школи політекономії А. Сміт (1723–1790) 

відстоював позицію невтручання держави у фінансово-економічне життя 

суспільства [378]. Роздумуючи у своїй праці “Дослідження про природу і причини 

багатства народів” (глава 5 другої книги “Про різне розміщення капіталу”) над 

іноземною торгівлею, вкладеннями іноземних капіталів та обмеженнями на 

ввезення іноземних товарів у країну, він стверджував, що “капітал іноземця надає 

надлишковому продукту цієї країни таку ж вартість, як і капітал місцевого 

жителя, обмінюючи його на товари, на які існує попит усередині країни” [378]. 

Тому А. Сміт не відкидав можливості залучення іноземних капіталів і ведення 

зовнішньої торгівлі. Він вважав, що на будь-якій стадії розвитку суспільства 

надлишкова частина продуктів, тобто ті з них, на які немає попиту всередині 

країни, має відправлятися за кордон для обміну на продукти, на які в країні існує 

попит [378]. На думку А. Сміта, міжнародна міграція капіталів зумовлюється 

абсолютними перевагами країни, яка приймає інвестиції, та сприяє розвиткові її 

експортного потенціалу. Також розглядав визначення мита на іноземні товари, 

повернення мит, встановлення відповідного податку на іноземні товари для 

забезпечення рівних умов для вітчизняних та іноземних товарів тощо. 

Вважаємо, що відома концепція “невидимої руки” А. Сміта актуальна і на 

сучасному етапі розвитку ІБ. Іноземні інвестори, вкладаючи капітали в БС 

зарубіжної країни для отримання власних вигод – прибутку, підвищують рівень 

капіталізації БС країни-реципієнта, сприяють розвиткові її економіки, оскільки 

банк, створений за участі таких іноземних інвесторів, працює на внутрішньому 

ринку країни і задовольняє його потреби в фінансових ресурсах. 

Інший представник класичної школи Д. Рікардо (1772–1823) визнавав 

потребу чіткої регламентації банківської діяльності для зменшення зловживань 

[347, с. 199]. У праці “Основи політичної економії й оподаткування” він висловив 

свої міркування щодо ведення та мотивації інвестування, а також ролі зовнішньої 

торгівлі у процесах вкладення капіталу. Зважаючи на принцип абсолютної 
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переваги, Д. Рікардо вважав, що раціональніше спрямовувати капітал у ту країну, 

де витрати на виробництво певного товару значно менші, а завдяки вільному руху 

капіталів вигоду отримали б і підприємці, і споживачі обох країн. Учений 

виокремив перешкоди, на які натрапляють інвестори, вкладаючи кошти в інші 

країни. До них зачисляв: невпевненість, побоювання невизначеності, недовіра до 

іноземного уряду та законодавства. Зрештою, ці чинники, на думку науковця, 

стримують іноземних інвесторів і спонукають їх до пошуку розміщення коштів 

всередині країни, а не за кордоном [348]. Загалом Д. Рікардо обстоював принцип 

лібералізації міжнародних відносин, виступав за безперешкодну міграцію 

капіталів між країнами, втягненими у міжнародний поділ праці [168, с. 47]. 

Іноземне інвестування досліджували Т. Мальтус (1766–1834), С. Сісмонді 

(1773–1842). Т. Мальтус називав причини іноземного інвестування, до яких 

зачисляв різну норму прибутку на капітал, зокрема різну процентну ставку. На 

його думку, держава не повинна обмежувати притоку іноземного капіталу, проте 

варто обережно ставитися до відпливу капіталу за кордон, бо це загрожує 

“вимиванням” капіталу з країни і, у підсумку, його нестачею всередині країни 

[168, с. 99]. Французький економіст С. Сісмонді називав причиною іноземних 

інвестицій рівень їхньої прибутковості та фіскальну політику в державі. На його 

думку, висока прибутковість інвестицій і незначний податковий тягар сприяють 

залученню іноземного капіталу [168, с. 99]. 

Дещо інші погляди на причини іноземного інвестування простежувались у 

поглядах В. Леніна (1870–1924). Опираючись на марксистську концепцію, 

міграцію капіталів він уважав засобом зовнішньої політики розвинених держав 

для отримання контролю над чужими територіями з метою застосування 

надлишкових капіталів і товарів в обмін на стратегічні сировинні ресурси [168, с. 

99]. Погляди В. Леніна пов’язані з експансією іноземних держав і завоюванням 

нових ринків, отриманням контролю над ними. Головними чинниками сприяння 

експорту капіталів В. Ленін називав монополізацію виробництва та виникнення 

транснаціональних компаній, посилення конкурентної боротьби між 

монополіями, інтернаціоналізацію виробництва, прискорення темпів розвитку, що 
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збільшує міжнародний попит на капітал [168, с. 100]. 

Значний внесок у теорію державного регулювання зробив Дж. М. Кейнс 

(1883–1946), який відстоював необхідність державного регулювання економіки і 

фінансової сфери, зазначаючи, що ринкова економіка не може саморегулюватися, 

бо позбавлена внутрішнього механізму, який забезпечує макроекономічну 

рівновагу [182]. Дж. М. Кейнс у праці “Загальна теорія зайнятості, процента і 

грошей” детально розглянув поняття інвестицій і заощаджень. Головним 

інструментом регулювання економіки Дж. М. Кейнс вважав фіскальну 

(бюджетну) політику. Щодо інвестиційної діяльності, то, на думку Дж. М. Кейнса, 

регулювання обсягу поточних інвестицій залишати в приватних руках не можна, а 

у його теоретичних розробках новим положенням фінансової теорії була 

концепція зростання державних капітальних вкладень, які доповнювали урядові 

заходи щодо стимулювання “схильності до інвестицій” [442, с. 209].  

Проте у 70-х роках ХХ ст. відомий американський економіст М. Фрідмен 

(1912–2006) розвинув теорію монетаризму, в основі якої були положення про те, 

що ринки конкурентні, тому ринкова система в змозі автоматично досягати 

макроекономічної рівноваги. Монетаристи закликали до мінімізації втручання 

держави в економіку, допускаючи лише проведення фіскальної політики [140, с. 

67]. Автори сучасних підходів у монетаристській теорії стверджували про 

посилення ролі держави в умовах лібералізації фінансових ринків і доступу 

іноземних банків у країни, які розвиваються [442, с. 289]. Створення іноземних 

банків, на думку сучасних монетаристів, має позитивне та негативне значення. До 

позитивних зачисляють створення нових кредитних інститутів і сприяння 

ефективнішому розміщенню кредитних ресурсів завдяки іноземній експертизі; до 

негативних – недостатність урахування іноземним капіталом місцевих умов і 

потреб, особливо стосовно малих і середніх підприємств. Тому нові монетаристи 

вважають слушним для України ухвалення спеціального закону, який 

зобов’язував би банки частково інвестувати свої капітали у рамках конкретного 

регіону відповідно до його специфічних проблем [442, с. 289–290]. 

Про необхідність державного регулювання в інвестиційному процесі 
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стверджував теоретик фрайбурзької школи В. Ойкен (1891–1950). У праці 

“Основи національної економії” він зазначив, що держава, яка створює певні 

“правила гри”, має вирішальний вплив на інвестиційний процес, а регуляторами 

інвестицій є банки [265, с. 238]. Представники неокласичної школи також 

висловлювали свої позиції щодо міжнародного інвестування. Американський 

економіст Е. Чемберлін (1899–1967) доводив, що фірма-інвестор завойовує 

іноземний ринок завдяки монополістичним перевагам, здобутим у власній країні, 

до яких зачисляє значні інвестиційні ресурси й інноваційні досягнення. Поряд із 

значним соціально-економічним потенціалом, здобутим фірмою, Дж. Робінсон 

(1903–1983) вважав, що провідну роль у завоюванні зарубіжних ринків відіграють 

такі мотивації міжнародної діяльності: можливість бути монополістом на ринку 

іноземної держави, привабливість інвестиційного середовища в країні, яка 

приймає капітали [168, с. 100]. 

Отож, бачимо, що погляди науковців на іноземне інвестування та державне 

втручання в економіку загалом, і фінансову сферу зокрема, формувались 

упродовж тривалого періоду часу і змінювались у бік активного регулювання та у 

бік повного державного невтручання, саморегуляції економічної системи. У певні 

періоди часу деякі теорії вважали ідеальними до застосування у різних країнах та 

системах, однак вони виявлялись менш ефективними в інші періоди, що й 

породжувало виникнення абсолютно протилежних думок серед науковців. 

Роздуми про банківський капітал, банківський прибуток та експорт капіталу 

знаходимо у праці німецького економіста Р. Гільфердінга (1877–1941) 

“Фінансовий капітал”. Науковець під експортом капіталу розумів вивезення 

вартості, яка призначена виробляти за кордоном додану вартість. Важливим є те, 

щоб додана вартість залишалася в розпорядженні місцевого капіталу [86, с. 370]. 

Р. Гільфердінг розрізняв поняття перенесення капіталу як вилучення з 

вітчизняного і приріст іноземного капіталу. Експорт капіталу він вирізняв лише в 

тому випадку, якщо капітал, який використовується за кордоном, залишається в 

розпорядженні цієї країни, і якщо вітчизняні капіталісти можуть розпоряджатися 

тією доданою вартістю, яка виробляється цим капіталом. З точки зору країни, яка 
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експортує, він виділив дві форми експорту капіталу: капітал емігрує за кордон як 

капітал, що приносить проценти, і як капітал, що приносить прибуток. Капітал, 

який приносить прибуток, може функціонувати як банківський капітал [86, с. 

370]. Умовою експорту капіталу Р. Гільфердінг називав відмінність норм 

прибутку. В якій формі б не відбувався експорт капіталу, він завжди означає, що 

поглинальна здатність чужого ринку зростає [86, с. 372]. 

У Російській імперії також інтересувалися ІБ. Наприклад, видали 

“Банківську енциклопедію” (1914) за загальною редакцією професора 

Л. Яснопольського, в якій зібрано думки різних вчених щодо теоретичних та 

практичних аспектів розвитку банківництва, діяльності іноземних банків, 

необхідності державного регулювання банківського бізнесу. Л. Яснопольський 

зазначив, що на початку ХХ ст. діяльність великих комерційних банків вийшла за 

межі виконання традиційних банківських операцій. Особливо це виявлялось у 

міжнародній торгівлі, коли банки брали активну участь у розширенні 

торговельних операцій за допомогою створюваної ними мережі іноземних 

заокеанських відділень і колоніальних банків [20, с. 4]. 

Професор Едгар Джаффе в публікації “Исторія и современная организація 

англійськихъ кредитныхъ банковъ” дослідив вагому роль іноземних банків на 

початку ХХ ст. в Англії та багатьох країнах світу. Розглядаючи банківську 

діяльність в Англії, він зауважив, що всі операції з посередництва в наданні 

кредитів в експортній та імпортній справах були зосереджені в руках банків 

неанглійського походження, тобто іноземних банків. Банківський закон, 

ухвалений 26 грудня 1913 р., дозволив американським депозитним акціонерним 

банкам відкривати відділення за межами США. Це спричинило неабиякий 

розвиток фінансових відносин між США та Англією, які здебільшого перебували 

в руках американських банків, розташованих у Лондоні [20, с. 68]. Джаффе 

Е. відокремлено розглядав групу банків, головні установи яких були розташовані 

у Німеччині, Франції, Росії, які працювали зі своїми вітчизняними капіталами, 

перебували під національним управлінням, і представляли чужі інтереси на 

Лондонському грошовому ринку. Він стверджував, що поява суто іноземних 



 78 

банків на ринку Лондона зумовила в англійських ділових колах серйозні 

побоювання, а стрімке розширення діяльності таких іноземних банків за короткий 

період лише підтверджувало обґрунтованість таких побоювань. Вплив іноземних 

банків в Англії у період кінця ХІХ – початку ХХ ст. був значним після відкриття в 

Лондоні таких великих банків: Crédit Lyonnais, Comptoir d’Escompte, Deutsche 

Bank, Dresdner Bank, Disconto-Gesellschaft, Рускій для внєшнєй торговлі Банк та 

ін. [20, с. 72]. 

Про активну діяльність іноземних, зокрема французьких, банків на 

зарубіжних ринках у період кінця ХІХ – початку ХХ ст. свідчать публікації 

Є. Кауфмана. Він зазначив, що закордонні відділення таких банків, як Crédit 

Lyonnais (16) та Comptoir National d’Escompte (24) діяли в Росії, Іспанії, 

Португалії, Туреччині, Єгипті, Тунісі, Мадагаскарі, Індії, Австралії, Англії, 

Бельгії, Швейцарії та ін. У цьому випадку відкривалися не лише відділення банків 

за кордоном, а надавалася перевага створенню філій. Банк Société Générale, крім 

відділень у Лондоні, мав філії в Бельгії, Німеччині, Росії, Швейцарії, Тунісі. 

Є. Кауфман зауважив, що основним мотивом для створення закордонних 

відділень і філійних банків була потреба в розміщенні капіталів, тобто бажанні 

знайти для накопичених французьких вкладень вигідніше застосування, ніж на 

батьківщині [20, с. 120]. 

Активну діяльність іноземних банків на початку ХХ ст. досліджено у 

працях М. Талберга. Проведений автором аналіз діяльності банків у 1912 р. у 

Швейцарії засвідчив, що на місцевому ринку була наявна значна кількість 

великих іноземних банків та їхніх відділень (головно німецьких і французьких), 

які були представлені у багатьох містах та інших населених пунктах країни. 

Водночас і швейцарські банки виходили на закордонні ринки [20, с. 136].  

Про вихід на початку ХХ ст. іноземних банків на Близький Схід зазначив у 

своїх працях А. Зак. Відділення багатьох іноземних банків створювали у цей 

період у Туреччині, де переважав німецький банківський капітал, який розробляв 

активну політику проникнення в Малу Азію. Крім Deutsche Bank (з участю 

німецького уряду), 1906 р. у Туреччині були відкриті установи Dresdner Bank, 
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Deutsche Orientbank та ін. Також автор подав дані про відкриття й інших банків, 

зокрема відділень Wiener Bankverein (з 1905), Ungarische Bank und 

Handelsaktiengesellschaft, Crédit Lyonnais і Руского для внєшнєй торговлі Банку 

(єдине відділення російського банку на Балканах) [20, с. 254]. 

Про проникнення німецьких, французьких, британських капіталів у БС 

зарубіжних країн згадано у праці Донгарова А. “Иностранный капитал в России и 

СССР”. Автор зауважив, що у період першого притоку іноземного капіталу в 

російську банківську справу (60–80-ті роки ХІХ ст.) головна частка капіталів була 

німецького походження. Вже у 90-х роках ХІХ ст. посилився вплив французьких 

інвесторів, а поступова нормалізація російсько-британських відносин до кінця 

ХІХ ст. спричинила активізацію залучення британських інвестицій у російські 

банки [138, с. 14]. Станом на кінець 1913 р. із 19 найбільших банків Росії 11 були 

засновані на іноземних капіталах, з них чотири – з німецьким капіталом, два – з 

англійським, п’ять – з французьким капіталом [138, с. 15]. 

Отже, простежувалась активна участь іноземних банків у БС та економіках 

Європейських країн у період кінця ХІХ – початку ХХ ст., а також проникнення 

закордонних банкірів в інші країни світу. Про це свідчить значна кількість 

тогочасних публікацій і розвідок. 

Сучасні дослідники вважають, що вивчення українськими економістами 

ХІХ – початку ХХ ст. проблем грошей, фінансів, банківської діяльності мали 

випадково-фрагментарне значення [254, с. 10]. До українських вчених, які хоч і 

побіжно, але розглядали проблеми фінансів, банківництва, іноземного 

інвестування, державного регулювання тощо, належали А. Антонович, М. Бунге, 

І. Вернадський, В. Желєзнов, П. Мігулін, М. Туган-Барановський та ін. 

Серед українських науковців ХІХ ст. згадки щодо можливості залучення 

іноземного капіталу та його державного регулювання містять праці М. Бунге 

(1823–1895). Він зробив вагомий внесок у теорію і практику економічних, 

освітніх, правових, державних реформ [264, с. 192]. М. Бунге входив до групи 

реформаторів, які розглядали економічний розвиток як природний процес, що не 

потребує державного втручання. Вони вважали, що основою розвитку економіки є 
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приватний інтерес, акціонування промисловості, торгівлі та банків, залучення 

іноземного капіталу, а головною перешкодою на шляху економічного розвитку 

виділяли створення системи казенних (державних) банків [264, с. 194]. М. Бунге 

був прихильником необхідності залучення іноземного капіталу в БС, мав 

ліберальні погляди на державне регулювання. Державне втручання у банківську 

сферу М. Бунге вважав необхідним, але зазначав, що в нього мають бути певні 

межі [33, с. 73]. 

У своїх працях М. Бунге згадував німецького економіста А. Вагнера (1835–

1917), який також був прихильником ліберальних поглядів щодо державного 

втручання в банківську діяльність. Позиція А. Вагнера виявлялась у тому, що 

банки в країні мають регламентуватись загальним законодавством, не містити 

спеціальних обмежень чи особливих вимог, переваг з боку держави на виконання 

окремих банківських операцій. На думку М. Бунге, така банківська свобода при 

неправильному її усвідомленні та невмілому використанні може негативно 

позначитися на економічній діяльності цілої країни. Саме тому в банківській 

справі не можна обмежувати роль державного втручання, а зокрема, обійтися без 

законодавства, яке визначає межі для діяльності кредитних установ. Закон має 

убезпечувати довірені банківські капітали, забезпечувати правильне та постійне 

сприяння кредитування промисловості, ліквідовувати спекулятивну експлуатацію 

народного надбання спритними гравцями банківського ринку тощо [33, с. 69–70]. 

Прихильником приватного банківництва був І. Вернадський (1821–1884). 

Він вважав, що втручання держави в економіку неприйнятне, однак визнавав, що 

все ж таки до справ уряду належить створення відповідних умов для розвитку 

ринкових відносин [258, с. 60]. До появи приватних банків позитивно ставився 

також В. Желєзнов (1869–1933), але вважав, що держава повинна пильно 

наглядати за їхньою діяльністю, щоб запобігти зловживанням [154, с. 418]. 

Протилежні думки викладав А. Антонович (1848–1917). Він не підтримував 

позиції щодо створення та діяльності приватних банків, а також не погоджувався 

з поглядами науковців щодо повного невтручання держави в господарське життя 

країни [8, с. 496]. Саме А. Антонович наголошував на необхідності активного 



 81 

втручання держави у створення та функціонування кредитно-банківської системи 

в країні [360, с. 80]. 

На особливій ролі держави, а зокрема як державного банку, та обмеженні 

діяльності приватних акціонерних банків наголошував П. Мігулін (1870–1948). На 

його думку, будь-яких позитивних результатів у банківництві можна досягнути за 

допомогою держави [231, с. 438–439]. Щодо розвитку ІБ, то у праці “Наша 

банковая политика” П. Мігулін зазначив, що у середині ХІХ ст. здебільшого 

простежувався відплив російських капіталів за кордон, оскільки іноземні банкіри-

капіталісти продавали акції та облігації за завищеними цінами російським 

капіталістам, а отриманий надлишок вивозили за кордон [231, с. 110]. 

Новаторський підхід до місця та ролі держави в ринковій економіці 

простежується в працях О. Миклашевського (1864–1911), який зазначав про 

необхідність і можливість запровадження регулюючої дії уряду в механізмі 

функціонування ринку. Він обґрунтував потребу державного регулювання 

кредитно-грошового обігу, критично ставився до методології класичної школи, а 

його відмова від беззастережного дотримання принципу економічного 

лібералізму була першим кроком до розвитку альтернативних начал 

регульованого ринку [254, с. 90–91]. На його думку, “економічне життя може йти 

правильно тільки в умовах правильно організованої держави, що правильно 

збалансовує інтереси класів і ретельно ставиться до порядку свого фінансового 

господарства” [232, с. 652]. 

Погляди на залучення іноземних капіталів у зарубіжні країни та їхній 

міжнародний рух зустрічаємо у працях М. Туган-Барановського (1865–1919). Він 

вважав, що “завдяки припливу капіталу в молоді країни, капітал так швидко 

завойовує в новітній час одну країну за другою: емігруючи за кордон, капітал 

залишається капіталом і всюди розносить нову систему господарства” [402, с. 

596]. Причиною руху іноземного капіталу між країнами вчений називав вищий 

рівень прибутку, який може дати капітал у іншій країні. Туган-Барановський М., 

як і Миклашевський О., дійшов висновку про не лише можливість, але й 

необхідність державної грошово-кредитної політики, наголошуючи при цьому на 
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важливій ролі центрального банку держави, тобто такого закладу, який має в 

розпорядженні величезні кошти і керується у своїх діях не одержанням зиску, а 

загальнодержавними інтересами [254, с. 103]. Учений послідовно проводив ідею 

державного регулювання, застосувавши її до грошової сфери. В умовах прояву 

кон’юнктурних циклів і фінансової дестабілізації вчений передбачав необхідність 

антикризової та антиінфляційної монетарної політики. 

Найбільший вплив на банківську діяльність в Україні у період на межі ХІХ–

ХХ ст. мав загальний стан перетворень і реформ у тих імперіях, до складу яких 

входили українські землі. Саме у цей період відбувалась інтеграція української 

економіки в загальноімперську. Україна потрапила під дію законів 

капіталістичної інтеграції, що виявилось у глибокому проникненні російського 

комерційного капіталу в українську економіку. Завдяки російському іноземному 

капіталу та прямому втручанню держави в економіку індустріалізація охопила 

центр і схід України, поглинула дрібне й мануфактурне виробництво. Більшість 

підприємств Галичини, Північної Буковини й Закарпаття належали іноземним 

власникам: австрійським, німецьким, канадським тощо. Австро-Угорський та інші 

іноземні капітали, економічно завойовуючи західноукраїнські землі, мали міцні 

позиції в кредитно-банківській системі краю, формування якої почалося ще у 50-х 

роках ХІХ ст. Центральною кредитною установою всієї імперії був Австро-

Угорський банк, який у Галичині та Буковині мав 10 філій і 12 представництв. 

Крім того, на початку ХХ ст. у Галичині було 14 філій, шість експозитур, чотири 

міняльні контори та 72 уповноважені представництва західноєвропейських 

комерційних банків [254, с. 29–30].  

Згадки про участь іноземного капіталу в економіці України, зокрема Східної 

Галичини, на рубежі ХІХ–ХХ ст. є у працях сучасних авторів. П. Сироїд зазначає, 

що з кінця ХІХ ст. іноземний капітал активно проникав у Галичину в різні галузі 

економіки, створюючи дрібні іноземні фірми. Значні обсяги іноземних капіталів у 

цей період мала нафтова промисловість, яка функціонувала за посередництва 

великих банків. Одним із перших банків, який вів спекулятивні операції зі 

східногалицькою нафтою, був Англо-Австрійський банк [370, с. 61–62]. Поряд із 
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нафтовою промисловістю значні обсяги іноземних капіталів були вкладені у 

банківську та страхову системи. Так, важливу роль у підпорядкуванні 

східногалицької економіки австро-німецькому та іншому іноземному капіталу 

відігравала австрійська кредитно-банківська система. Європейські банки та їхні 

галицькі філії були організаторами й активними учасниками економічної, 

фінансової та кредитної політики, що її провадив австрійський і міжнародний 

капітал у Східній Галичині [370, с. 66]. Отже, у цей період провідні позиції в 

розвитку банківництва належали саме іноземному капіталу, який також відігравав 

важливу роль на місцевому грошовому ринку. 

Іноземний капітал, який функціонував в українській економіці у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст., став чинником її інноваційного розвитку, 

однак його функціонування в країні обумовлювалося не лише потребами та 

умовами вітчизняної економіки, а й інтересами самого капіталу [421, с. 134]. 

Отже, історичний досвід залучення іноземного капіталу засвідчує, що, з одного 

боку, він сприяв впровадженню новітніх технологій та ідей, з іншого – був 

спрямований на використання дешевих ресурсів та отримання високих прибутків 

у країні перебування. 

Ґрунтовний історичний аналіз банківської діяльності та її державного 

регулювання на українських землях виконано у працях А. Ткаченка. Науковець 

досліджував правові аспекти регулювання банківської діяльності у період 

державотворчих процесів на території України у 1917–1921 рр. Правове 

регулювання банківської діяльності в цей період автор розглядає в контексті 

аналізу відповідних соціально-економічних і політичних чинників [398, с. 3]. 

Дослідник зазначив, що законотворчі процеси стосувалися, передусім, створення 

та діяльності державних банків, які мали забезпечувати державні інтереси. 

Заразом формувались і правові норми щодо діяльності приватних банків. Однак 

законодавчі акти були недосконалими, містили значні суперечності та недоліки, 

не мали систематизації, тому часто призводили до виникнення різноманітних 

проблем [399, с. 5]. Саме у правовому регулюванні виявлялась політика 

націоналізації іноземних банків. У контексті проведення націоналізації банків 
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Радянською владою у травні 1918 р. була ухвалена постанова, яка містила 

положення про ліквідацію іноземних банків і давала роз’яснення щодо діяльності 

інших акціонерних банків в Україні [397, с. 37]. 

У другій половині ХХ ст. почали досліджувати іноземне інвестування та 

державне регулювання. Кузнец С., Габерлер Г., Джонсон Г., Гікс Дж., Меєр Г. та 

інші, популяризували думки про те, що планування економічного зростання в 

країнах, які розвиваються чи перебувають в умовах трансформації до ринкової 

економіки, у сучасних умовах не може бути успішним без залучення іноземного 

капіталу. Деякі науковці вважають, що залучення іноземного капіталу для 

багатьох країн є єдиним надійним способом прискорення економічного зростання 

[433, с. 94]. Американські економісти С. Гаймер і Ч. Кіндлебергер розробили 

модель монополістичних переваг, згідно з якою іноземний інвестор є у гіршій 

ситуації, ніж місцеві, оскільки гірше знає ринок цієї країни, не має широких 

зв’язків, більше коштів витрачає на транспортні перевезення, більше ризикує, 

тому йому потрібні якісь додаткові переваги, яких би не було в місцевих 

бізнесменів, щоб він почувався монополістом. До таких додаткових переваг 

економісти зачисляють: наявність досконаліших технологій, великий досвід 

роботи, перевагу в масштабах, особливі пільги для іноземного капіталу тощо [433, 

с. 94]. 

Сучасні наукові дослідження проблем іноземного інвестування у БС та 

діяльності іноземних банків у країнах перебування капіталу сягають періоду кінця 

90-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. Активізація дослідження проблем ІБ 

простежувалась упродовж останнього десятиліття, що, на наш погляд, пов’язано з 

підвищенням актуальності цього питання з огляду на активне входження 

іноземних банків на український ринок та ринки зарубіжних держав. Проте надалі 

немає ґрунтовних досліджень щодо ефективності державного регулювання та 

визначення основних функцій, форм і методів регулятивної політики державних 

органів щодо функціонування БІК. 

Наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників можна об’єднати у такі 

групи: публікації, які стосуються державного регулювання економіки та питань 
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державного регулювання банківської діяльності, а також праці науковців з питань 

діяльності іноземних банків, залучення іноземних капіталів у БС та іноземного 

інвестування в економіку країни загалом. Є значна кількість авторів, які у своїх 

дослідженнях, розглядаючи важливі проблеми розвитку банківництва в Україні і 

світі, побіжно вивчають питання ІБ та його регулювання.  

Серед наукових досліджень початку ХХІ ст., які присвячені проблемам 

іноземного інвестування в БС та економіку України, виділимо праці сучасних 

вітчизняних науковців: Березніченко Н., Волкодава В., Журавльова О., 

Іванової В., Комарової К., Кугаткіної О., Кутовенка В., Носової О., 

Олександренко І., Свірідової Н., Семенова А., Сухого О., Якубовського С. та ін. 

Комарова К. називає головні причини, які зумовлюють корегування економічних 

відносин у напрямі залучення іноземного капіталу, зокрема це компенсація 

нестачі інвестиційних ресурсів країни, удосконалення навичок управління, стимул 

до отримання додаткових податкових надходжень тощо [194]. Також автор 

визначила сутність економічного механізму залучення іноземних інвестицій у 

трансформаційній економіці, дослідила державну економічну політику в процесі 

іноземного інвестування тощо. Носова О. у своїх дослідженнях розкрила значення 

ефективного функціонування глобальної системи руху капіталу та подала такий 

рух у вигляді багаторівневої системи потоків капіталу на мега-, мезо-, макро-, 

мікро- і метарівнях, а також обґрунтувала існування взаємозв’язку між ступенем 

інституціональних змін і величиною припливу іноземного капіталу та ін. [262]. 

На інвестиційній діяльності транснаціональних корпорацій в умовах 

сучасного економічного розвитку зосередив свою увагу Якубовський С. Автор 

доводить, що зростання могутності транснаціональних корпорацій досягається 

завдяки прямим закордонним інвестиціям, простежує еволюцію наддержавного 

регулювання діяльності транснаціональних корпорацій, проводить порівняльний 

аналіз ефективності державного регулювання МРК та його наслідків, зазначивши, 

що кожна з досліджених ним зарубіжних країн намагається створити на своїй 

території інвестиційний клімат, що був би привабливим для закордонних 

інвесторів, досліджує вплив діяльності іноземних філій транснаціональних 
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корпорацій на міжнародну конкурентоздатність національних економік країн-

реципієнтів тощо [444]. 

У другому десятилітті ХХІ ст. особливу увагу зосереджено на іноземних 

інвестиціях у фінансовий сектор економіки, а також діяльності банків в умовах 

залучення іноземних капіталів. Варто зазначити дослідження таких науковців: 

Антонова В., Балануци О., Гусєва Я., Кремень В., Корнилюка Р., Лемківського І., 

Прокопенко І. та ін. Кремень В., проводячи дослідження діяльності фінансових 

конгломератів на фінансовому ринку України, наголосила на тому, що вона 

призводить до формування залежності та виникнення загроз і ризиків для 

фінансового ринку України. Науковець формалізувала механізм впливу 

міжнародних фінансових конгломератів на функціонування фінансового ринку 

України за такими основними напрямами впливу: масштаби охоплення 

фінансовими конгломератами фінансового ринку України й активність їхньої 

діяльності на ньому, розмір конгломератів щодо обсягів, національні засади 

регулювання діяльності інтегрованих фінансових посередників [207]. 

Дослідження участі іноземного капіталу в кредитно-фінансовій системі України 

проводив Балануца О. Науковець запропонував: поступово збільшувати частку 

іноземного капіталу у кредитно-фінансовій системі; зміцнювати та розвивати 

банки з державним капіталом; проводити на постійній основі нормативно-

організаційну селекцію та моніторинг використання іноземного капіталу на 

підставі національних пріоритетів економічного розвитку; запровадити жорсткий 

контроль за надходженням іноземного капіталу з офшорних зон; чітко визначити 

критерії для продажу фінансових установ з національним капіталом зарубіжним 

інвесторам, враховуючи ринкову справедливу ціну; розробити методику оцінки та 

контролю за філіями іноземних фінансових інституцій [15]. 

Аналіз діяльності іноземних банків у БС України провів Корнилюк Р. Автор 

стверджує, що вихід іноземного банківського капіталу за національні межі на 

сучасному етапі розвитку стимулюється внутрішніми (пов’язаними з 

особливостями іноземної фінансової інституції та країни походження капіталу), 

зовнішніми (пов’язаними зі специфікою країн, які приймають) та глобальними 
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(генеруються на міжнародному рівні) чинниками. Дослідник запропонував 

індексну модель економічного впливу іноземних банків на БС України, яка, на 

думку автора, підтвердила необхідність диференційованого підходу до 

регулювання різних груп банків з різним рівнем фінансового ризику та потенціалу 

впливу внаслідок специфіки країн базування та материнських структур. 

Науковець зазначив про потребу критичного перегляду державної регулятивної 

політики щодо регулювання іноземного банківського капіталу та формування 

єдиного стратегічного підходу, створення ефективнішої системи державного 

регулювання іноземних банків, яка має бути спрямована на постійний моніторинг 

особливих параметрів діяльності транскордонних фінансових груп, а не лише 

їхніх дочірніх структур в Україні [200]. 

Участь іноземного капіталу в БС України досліджено у працях Гусєва Я. 

Автор подав науково-методологічні засади обґрунтування частки активів БІК у 

сукупних активах БС, що забезпечує найбільший рівень фінансової стійкості БС. 

Також науковець запропонував систему регулювання всіх стадій присутності БІК 

на вітчизняному ринку, враховуючи національні економічні інтереси [104]. 

Активними у дослідженнях проблем діяльності іноземних банків та їхнього 

регулювання є сучасні зарубіжні науковці пострадянського простору. У своїх 

працях вони акцентують увагу на регулюванні іноземного інвестування в БС та 

участі іноземного банківського капіталу в зарубіжних країнах. Варто звернути 

увагу на наукові дослідження багатьох авторів, де опрацьовано функціонування 

іноземних банків і перспективи їхньої діяльності в інших країнах світу: 

Абалкіної А., Агабалян В., Басова В., Бикова М., Вернікова А., Ковель-Мішиної І., 

Костюкевича В., Лепетікова Д., Нгуен Фук Хай, Омельченка О., Рабинович І., 

Розинського І., Сергєєва І., Татарінцева М., Форст О., Шириняна С. та ін. 

Особливий акцент на діяльності іноземних банків у країнах з перехідною 

економікою зроблено в дослідженнях Вернікова А. Автор проаналізував 

макроекономічні наслідки діяльності іноземних банків, їхній вплив на фінансове 

посередництво, залучення приватних заощаджень у БС, стійкість БС країни-

реципієнта, підвищення ефективності діяльності банків після зміни їхнього 
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власника, а також інституційні зміни в економіці та внесок іноземного капіталу у 

розвиток конкуренції в країнах з перехідною економікою [42]. Детальний аналіз 

діяльності БІК у національних БС Європейських країн, країн Східної Азії, 

Латинської Америки, СНД та інших, зокрема Польщі, Туреччини, США, Канади, 

Австралії, Нової Зеландії, Росії тощо провів у своїх дослідженнях Розинський І. 

Автор називає причини міжнародної експансії банків та її зв’язок зі структурою 

банківських груп, оцінює соціально-економічні наслідки такої експансії, 

трансформацію внутрішньої структури міжнародних банківських груп у період 

глобалізації тощо [353]. Абалкіна А. узагальнила причини експансії іноземних 

банків у країни Центральної та Східної Європи, зачисливши лібералізацію 

інвестиційного режиму; ухвалення законів про гарантування інвестицій; 

географічну близькість; високу прибутковість зарубіжних банківських операцій; 

вступ країн до ЄС та ін. [1, с. 6]. 

Наслідки лібералізації національних БС окремих країн та особливості 

їхнього функціонування за домінування іноземного банківського капіталу 

розкрито в дослідженнях Сергєєва І. Автор вивчив основні обмеження на допуск 

іноземних банків на внутрішній ринок багатьох зарубіжних країн і визначив 

причини застосування таких обмежень. Серед причин він назвав національний 

менталітет, економічну та політичну невизначеність та ін. [366, с. 7]. Особливості 

діяльності іноземних банків у країнах Центральної та Східної Європи вивчала 

Форст О. У дослідженнях науковець зазначила, що іноземні фінансові інститути 

разом із наданням довгострокових фінансових ресурсів для підвищення 

капіталізації національних кредитних установ сприяють економічному зростанню 

завдяки диференціації структури кредитування різних секторів економіки та 

стимулюванню притоку прямих іноземних інвестицій [419, с. 8].  

Основні сучасні вітчизняні наукові розробки в теорії державного 

регулювання банківської діяльності, а також питання вдосконалення державного 

регулювання процесів іноземного інвестування у фінансовий сектор та економіку 

України й зарубіжних країн наводили у наукових дослідженнях такі автори: 

Бондаренко Є., Брітченко І., Версаль Н., Вовчак О., Гайдуцький І., Донченко Л., 
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Д’яконова І., Колодій О., Кришталь Г., Лобозинська С., Малашенко Г., 

Морозов В., Павленко М., Панасенко О., Петренко К., Понеділко О., Реверчук С., 

Рибій О., Сербина О., Сідак М., Тітієвська О., Ткаченко А., Федоренко І., 

Циганов С., Яценко А. та ін. Науковці досліджували: проблеми формування та 

функціонування регіонального банківського ринкознавства; еволюцію 

національних БС в умовах інтернаціоналізації світового господарства; напрями 

державного регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні; правові 

засади банківського контролю; державну політику реформування банківської 

сфери в умовах макроекономічної стабілізації; формування системи банківського 

нагляду в Україні; податковий механізм регулювання банківської діяльності; 

державне регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні; регулювання 

прямих іноземних інвестицій в ЄС та країнах СНД; механізм державного 

регулювання та планування залучення інвестицій тощо. 

Донченко Л. провела системний аналіз регулювальних важелів БС, 

враховуючи ефективність і принцип повного ресурсного забезпечення досягнення 

пріоритетних цілей, обґрунтувала напрями удосконалення механізму державного 

регулювання БС тощо [139]. Версаль Н. у дослідженнях довела необхідність 

державного регулювання банківської діяльності з позицій особливостей функцій, 

які виконують банки, стабільності БС, захисту інтересів вкладників. Особливий 

акцент автор зробила на фінансових методах державного регулювання банківської 

діяльності, які визначила як спосіб впливу на діяльність банків за допомогою 

фінансових інструментів [43, с. 4]. 

Державне регулювання та управління банківською діяльністю в Україні 

досліджено у працях Малашенка Г. Автор обґрунтував основні цілі та завдання 

державного управління банківською діяльністю, які визначаються перехідним 

етапом розвитку економіки, стверджуючи, що поряд з метою забезпечення 

надійності та стабільності БС, треба ставити цілі стимулювання її росту, інтеграції 

в Європейські та світові фінансові ринки, прагнути активізувати позитивний 

вплив БС на ефективність функціонування економіки [224]. 

Петренко К., аналізуючи механізм регулювання банківської діяльності в 
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умовах ринкової трансформації, особливу увагу зосередила на фінансових 

методах та інструментах державного регулювання банківської діяльності, зокрема 

інструментах грошово-кредитної політики, системі нагляду та страхування, а 

також визначила вплив цих фінансових інструментів на рівень прибутковості 

вітчизняних банків. Фінансові інструменти державного регулювання автор 

поділила на дві підгрупи: нормативні та коригуючі. Вона відзначає, що 

фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності 

спрямований на впорядкування та коригування банківської діяльності через 

нормативні акти, методи нагляду за їхнім виконанням [288]. 

Цікавими є дослідження Д’яконової І., яка обґрунтувала необхідність 

вилучення нагляду з функцій НБУ та закріплення їх за окремим наглядовим 

органом. Автор пропонує розрізняти: нагляд за загальносистемними ризиками; 

нагляд за діяльністю НБУ з погляду виникнення ризиків на цьому рівні та нагляд 

за ризиками, які провокуються діяльністю елементів другого рівня БС [105]. 

На правовому акценті регулювання банківських відносин в ЄС та країнах 

Східної Європи зосереджено увагу у дослідженнях Сідака М. На основі вивчення 

зарубіжного досвіду банківського регулювання автор зробив висновки і вніс 

пропозиції щодо удосконалення українського банківського законодавства. Він 

обґрунтував необхідність проведення систематизації банківського законодавства 

у формі консолідації щодо правового регулювання організації та функціонування 

БС України; запровадження “інституту омбудсмена у банківській сфері” при АУБ 

та кожному банку, завданням якого має бути контроль за дотриманням банками 

прав клієнтів; розмежування функцій і повноважень центрального банку України 

між кількома органами тощо [371, с. 10]. 

Державному регулюванню БС України присвячені праці Лобозинської С. 

Дослідник розробила методику визначення рівня ефективності державного 

регулювання банківської діяльності в Україні, порівнюючи з зарубіжними 

країнами, запропонувала концепцію розвитку державного регулювання 

вітчизняної БС, методологію реструктуризації банків з урахуванням їхньої 

проблемності тощо [217, с. 4–5]. 
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Отже, проведений аналіз теорій розвитку ІБ та його державного 

регулювання засвідчив, що згадки про необхідність створення та практичну 

діяльність установ з іноземним капіталом сягають ще стародавнього світу. 

Погляди щодо необхідності залучення іноземного капіталу в БС країн, наведені 

вітчизняними та зарубіжними науковцями історичного минулого та сучасності, 

неоднозначні. Деякі автори наголошують на вагомих перевагах діяльності БІК і 

невтручанні держави у процеси залучення іноземного капіталу в країни, інші ж 

відстоюють позицію визначення різноманітних обмежень і посилення ролі 

держави у цих процесах. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Розвиток БС й економіки держави потребує значних фінансових ресурсів. 

За браком власних джерел отримання коштів вагомий вплив можуть мати 

іноземні капітали. Іноземний банківський капітал, який перетікає між країнами не 

нове явище у світовій фінансовій індустрії. Однак залежно від рівня розвитку 

національних економік держав іноземний капітал у БС має різні цілі та наслідки. 

2. Іноземне банківництво у вузькому значенні – це участь іноземних 

інвесторів у БС країни у різних формах. Широке розуміння ІБ тлумачить його як 

особливий вид господарської діяльності за участі його суб’єктів з метою 

отримання прибутків і сприяння розвитку економіки країни, що приймає іноземні 

інвестиції. 

3. Іноземне банківництво виконує різні функції, зокрема організаційно-

операційну, довірчу, безпекову, адміністративно-управлінську, стимулювальну, 

інтеграційну, інформаційну, адаптаційну, соціально-економічну, цільову, які в 

сукупності дозволяють задовольняти потреби БС та економіки. 

4. Розвиток ІБ зумовили відкриття національних кордонів, посилення МРК, 

лібералізація державної політики та процеси глобалізації. Основними 

глобалізаційними чинниками впливу на ІБ є економічні (транснаціоналізація 

діяльності, посилення концентрації капіталу тощо), політичні (дерегулювання 

ринків, відкриття державних кордонів), міжнародні (уніфікація правових норм, 
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укладення міжнародних угод), технічні (удосконалення інформаційних 

технологій, впровадження банківських інновацій) і соціальні (міграція, 

послаблення ролі національних традицій тощо). 

5. Під впливом глобалізації вагому роль у регулюванні ІБ відіграють 

наднаціональні органи, зокрема Базельський комітет, МВФ, СБ, ЄЦБ, СОТ, FATF 

та ін. У процесі своєї роботи вони визначають уніфіковані правила та норми 

ведення бізнесу, ставлять вимоги та надають фінансову підтримку для держав, 

сприяючи забезпеченню стабільного розвитку економік. 

6. Іноземні інвестори на банківському ринку можуть провадити свою 

діяльність у різних організаційно-структурних формах. В Україні можуть 

створюватися дочірні БІК, філії та представництва іноземних банків. Кожна із 

наведених форм має свої особливості, переваги і недоліки. Обрання найбільш 

прийнятної форми організації ІБ залежить від цілей, законодавчих вимог, 

стабільності БС та економіки країни, яка приймає іноземні інвестиції. 

7. БІК варто класифікувати залежно від: частки іноземного інвестора в 

банку, ступеня управління нерезидентом, спеціалізації банку, наявності мережі 

підрозділів, форми власності, кількості іноземних інвесторів, структури власності, 

філійної мережі на світовому ринку тощо. Суб’єктами ІБ є самі іноземних 

інвесторів та регулювальні органів, які опосередковано спливають на ІБ. 

8. Наукові підходи та згадки про іноземне інвестування у БС та особливості 

державного регулювання економіки турбувати як науковців минулого, так і 

сучасності. Кожен із них намагався удосконалити процес іноземного 

інвестування, визначав його переваги та недоліки, потребу або, навпаки, відмову 

від державного втручання задля забезпечення найбільш ефективного розвитку 

економіки країни. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [49; 51; 

54; 56; 63; 71]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНОЗЕМНОГО БАНКІВНИЦТВА 

 

2.1. Інструментарій дослідження державного регулювання іноземного 

банківництва 

 

Наявність іноземного банківського капіталу в країні – невід’ємний елемент 

розвитку БС, оскільки іноземні інвестори не лише вкладають у економіку власні 

капітали, а й сприяють використанню зарубіжного досвіду ведення банківського 

бізнесу, забезпеченню прозорості банківської діяльності, налагодженню 

взаємовідносин з іноземними державами, інтеграції БС у світовий фінансовий 

простір. Діяльність іноземних банків потребує законодавчої регламентації та 

визначення регулятивних функцій державних органів щодо підвищення 

ефективності розвитку БС в умовах активізації участі іноземних інвесторів. 

Оскільки економічна енциклопедична та наукова література не подає 

трактування поняття “державне регулювання іноземного банківництва”, тому 

потрібно визначити інші ключові поняття, зокрема управління, державне 

управління та державне регулювання. Основні наукові підходи до трактування 

понять управління та державне управління наведені у таблиці А.3 додатка А. 

Погоджуємося з думками науковців щодо відмінностей між поняттями 

державне управління та державне регулювання. Стеченко Д. зауважив, що 

регулювання відтворює та “втілює структуру регульованого об’єкта, тому 

відрізняється від управління, яке є процесом вироблення та реалізації рішень” 

[386, с. 27]. Лобозинська С. стверджує, що державне управління є категорією 

ширшою, ніж державне регулювання, оскільки виявляється через управлінську 

дію, реалізацію якої забезпечують планування, організація, мотивація, 

регулювання та контроль [218, с. 16]. Отож, державне регулювання є складовою 

державного управління. 

Визначення сутності поняття державне регулювання зустрічаємо у багатьох 

вітчизняних і зарубіжних джерелах. Державне регулювання розглядають у 
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контексті державного регулювання економіки та у вужчих трактуваннях, які 

залежать від об’єкта регулювання, зокрема державне регулювання банківської 

діяльності, державне регулювання БС тощо. Потрібно, на наш погляд, визначити 

поняття ДРІБ, розглянувши загальне визначення державного регулювання. 

Одним із перших учених-економістів, який увів у сферу суспільних наук 

поняття регуляція як самостійну категорію, був французький економіст 

Ж. Д. де Берніс. В основу цього поняття було покладено визначення філософа 

Ж. Кангілема, який розглядав регуляцію як “процес поєднання, відповідно до 

певних правил або норм, безлічі рухів або дій, а також їх наслідків або 

результатів, які спочатку через своє різноманіття або різночасність появи 

видаються не пов’язаними один з одним” [140, с. 69]. Загалом поняття регулювати 

розглядають за різними підходами (табл. А.3 додатка А). Зарубіжні словникові 

джерела регулювання розкривають з двох позицій. Першою, на наш погляд, є 

вузьке розуміння, де регулювання трактують як закон чи правило. Друге значення 

полягає у визначенні регулювання як процесу переконання, що щось буде 

працювати добре чи правильно [451, с. 295]. Як спосіб управління трактує 

поняття регулювання енциклопедичний словник з державного управління 

колективу авторів за редакцією Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, Ю. Сурміна. 

Регулювання, на їхню думку, відбувається за допомогою правил і обмежень, 

охоплює контроль, заохочення та планування. Заохочення зумовлює підвищення 

чи захист економічного добробуту суб’єкта управління шляхом регуляційного 

контролю [147, с. 614]. Отож, автори передбачають, що в процесі регулювання 

виявляють відхилення від запланованих дій і вживають певні заходи у вигляді 

визначення правил, обмежень і стимулів, щоб відновити стан об’єкта. 

Енциклопедична література розрізняє поняття державне регулювання, 

державне регулювання в умовах ринкової економіки та державне регулювання 

економіки. Трактування понять державне регулювання і державне регулювання 

економіки наведені у таблиці А.3 додатка А. При цьому державне регулювання в 

умовах ринкової економіки тлумачать як вплив держави на економічну систему, 

спрямований на досягнення цілей її економічної політики. Зазначаючи, що в 
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умовах ринкової економіки зберігається потреба в держаному регулюванні, 

водночас, головною підставою для втручання держави в економіку є ситуація, 

коли не спрацьовує ринковий механізм або виявляються його суттєві недоліки, що 

перешкоджає досягненню зазначених цілей. Найхарактернішими виявами такої 

ситуації визначено економічну кризу та високий рівень безробіття [147, с. 148]. 

Як систему методів поняття державне регулювання трактують Осовська Г., 

Юшкевич О., Завадський Й. [274, с. 67]. Отож, розрізняючи ці поняття, автори 

виділяють такі ключові моменти: сукупність форм, методів, інструментів впливу 

держави на економічні процеси; координація відносин між регулювальними 

органами; потреба державного втручання у кризові періоди та у разі необхідності 

досягнення певних результатів згідно з визначеними цілями. 

Доцільно розглянути трактування поняття державна політика, під яким 

зазвичай розуміють сформований і затверджений комплекс принципів, заходів 

щодо проведення дій з приводу регулювання, безпосереднього втручання в 

розвиток окремих сфер господарської діяльності, що забезпечує ефективність 

їхнього функціонування. Як напрям державної політики визначають поняття 

регуляторна політика, яка спрямована на усунення надмірних адміністративних 

бар’єрів у розвитку підприємницької діяльності та створення оптимальної 

системи її регулювання органами державної влади [147, с. 614].  

Поняття державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 

тлумачать як напрям державної політики, спрямований на вдосконалення 

правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних 

відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та 

суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних і 

неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність 

суб’єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку господарської 

діяльності, що відбувається в межах, у порядку та у спосіб, які визначений 

Конституцією та законами України [151, с. 202]. Таке трактування свідчить не 

лише про правове регулювання, а й відображає необхідність застосування певних 

дій щодо вдосконалення роботи регулювальних органів для забезпечення 
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ефективної організації та розвитку господарської діяльності. 

Українське законодавство подає поняття державне регулювання ринків 

фінансових послуг у Законі України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг”, де визначено його як проведення 

державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками 

фінансових послуг для захисту інтересів споживачів фінансових послуг і 

запобігання кризовим явищам [334]. Бачимо, що це визначення охоплює такі 

поняття: регулювання та нагляд. У законі зазначено, що державне регулювання 

ринків фінансових послуг щодо ринку банківських послуг проводить НБУ [334]. 

Крім того, державне регулювання фінансового ринку науковці трактують як 

“сукупність форм і методів державного впливу на фінансовий ринок, щоб 

формувати його ефективну модель, яка за допомогою прийнятих законодавчо-

нормативних актів визначає засади формування та розвитку об’єктивних 

фінансових відносин, які відбуваються на цьому ринку” [377, с. 197]. 

Пояснення державного регулювання на ринках фінансових послуг 

знаходимо в Розпорядженні КМУ від 31 жовтня 2012 р. № 867-р “Про схвалення 

Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових 

послуг на 2012–2017 роки”, де зазначено, що таке регулювання спрямоване на 

досягнення системної стабільності, контролюючи за дотриманням фінансовими 

установами визначених норм і правил, у тім числі щодо реєстрації та 

ліцензування, наявності необхідних фінансових ресурсів (капіталу, ліквідності 

тощо), кваліфікованого персоналу, обмеження ризиків під час провадження 

діяльності, розкриття інформації тощо [333]. 

В економічній літературі часто натрапляємо на поняття банківське 

регулювання, яке має суттєві відмінності з поняттям державне регулювання 

банківської діяльності. Крім того, банківське регулювання інколи зводять із 

поняттям банківський нагляд. Гриценко А., Кричевська Т. банківське 

регулювання розглядають як “різновид керівного впливу держави на учасників 

банківських відносин” [99, с. 9]. Фетисов Г., Лаврушин О., Мамонова І. трактують 

його як “визначення законодавчих норм і регулятивних вимог до діяльності 
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банківських установ, за допомогою яких відбувається регулювання найсуттєвіших 

сторін функціонування банків” [416, с. 365]. До схожих визначень банківського 

регулювання з позицій діяльності центрального банку як наглядового органу 

схиляються Вовчак О., Скаско О., Стасів А. [76, с. 14], Романишин В., 

Уманців Ю. [355, с. 160], Міщенко В., Яценюк А., Коваленко В., Коренєва О. [19, 

с. 48], Орлюк О. [269, с. 162] та ін. Вони визначають банківське регулювання як 

систему заходів, за допомогою яких центральний банк або інший наглядовий 

орган забезпечує стабільне, безпечне функціонування банків, запобігає 

дестабілізувальних процесів у банківському секторі. Орлюк О. зазначає, що 

“банківське регулювання є однією з форм державного управління” [269, с. 162]. 

Така позиція авторів може бути пов’язана з тим, що згідно з законодавством 

України, зокрема Закону України “Про Національний банк України”, банківське 

регулювання є однією з функцій НБУ, яка полягає у створенні системи норм, які 

регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської 

діяльності, порядок проведення банківського нагляду, відповідальність за 

порушення банківського законодавства [329]. Адамик Б. вважає, що доцільно 

розглядати банківське регулювання не лише у вузькому розумінні, а й у 

широкому – на макро- і мікрорівнях. Науковець визначив банківське регулювання 

як “формування державою або уповноваженим нею органом системи норм 

застосування заходів впливу на банківську сферу, щоб забезпечити стабільне та 

безпечне функціонування банків, попередити дестабілізаційні процеси у 

банківському секторі, досягнути загальнодержавні економічні цілі” [4, с. 31]. 

Розенберг Д. у словнику банківських термінів визначив поняття 

регулювання діяльності банків як “формулювання уповноваженими органами 

конкретних правил і підзаконних актів щодо поведінки та структури банків, які не 

суперечать основному законодавству про банківську діяльність, і надання їм 

законної сили” [352, с. 30]. Отже, автор розглядає регулювання діяльності банків 

лише як складову частину державного регулювання банківської діяльності, 

оскільки воно враховує тільки правові аспекти регулювання, зокрема, визначення 

правил і підзаконних актів банківської діяльності, законотворчу діяльність щодо 
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регулювання банківництва. 

Поняття банківський нагляд трактують з позиції “спостереження за 

фінансовим станом і стабільністю позицій окремих банківських установ” [352, с. 

32]. Банківський нагляд законодавство України визначає як систему контролю та 

активних впорядкованих дій НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання 

банками та іншими особами, стосовно яких НБУ веде наглядову діяльність, 

законодавства України та визначення нормативів, щоб забезпечити стабільність 

БС та захистити інтереси вкладників і кредиторів банку [329]. Бачимо, що 

законодавець, якщо під банківським регулюванням передбачає лише вироблення 

умов, норм і правил банківської діяльності, то під банківським наглядом вже 

розуміє застосування певних активних дій щодо усунення порушень і 

забезпечення бажаного результату. На нашу думку, щодо розмежування цих 

понять саме у контексті, визначеному в Законі України “Про Національний банк 

України”, варто дискутувати, оскільки під наглядом, навпаки, потрібно розуміти 

спостереження, виявлення відхилень від визначених правил і умов тощо, а процес 

регулювання вже передбачає безпосереднє реагування та коригування виявлених 

негативних змін об’єкта. 

На необхідності розмежування банківського нагляду з погляду його 

функціонального призначення, організаційного підходу та методичного 

забезпечення наголошує Д’яконова І. На її думку, з позиції функціонального 

призначення банківський нагляд треба трактувати як підсистему контролю для 

забезпечення надійності та стійкості БС, з погляду організаційного підходу 

банківський нагляд – це уповноважені установи, яким надано виняткове право 

наглядати за банківською діяльністю, а з позиції методичного забезпечення 

банківський нагляд автор розглядає як сукупність методів, прийомів, 

інструментів, які використовують органи банківського нагляду в межах їхньої 

компетенції та відповідно до норм проведення [105, с. 5–6]. 

Багато авторів, визначаючи поняття державне регулювання банківської 

діяльності, дуже тісно пов’язують його лише з правовим забезпеченням або 

ототожнюють його з банківським регулюванням. Таке ототожнення трапляється й 
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у законодавстві України. Савелко Т. визначає поняття державне регулювання 

банківської діяльності як “виконання уповноваженими органами нормативного та 

індивідуально-владного впливу на банківську систему, щоб впорядкувати 

діяльність органів банківської системи, захистити права і законні інтереси осіб, 

які взаємодіють із установами банківської системи та з Національним банком 

України” [359, с. 76]. Петренко К. вважає, що державне регулювання банківської 

діяльності – це “об’єктивний процес, основою якого є вплив держави на 

економічний розвиток банківської діяльності через застосування певних підходів, 

методів та інструментів, які є в її розпорядженні та реалізовуються через 

нормативно-правову базу” [288]. На думку Дзюблюка О. та Михайлюк Р., система 

державного регулювання банківської діяльності охоплює “кілька порівняно 

самостійних напрямів: грошово-кредитне регулювання; банківський нагляд, 

валютне регулювання, податково-правове регулювання, які перебувають у 

тісному взаємозв’язку” [118, с. 152]. 

Адамик Б. пропонує розглядати сутність державного регулювання 

банківської діяльності у широкому розумінні, згідно з яким вплив держави чи 

органів регулювання банківської сфери відбувається за такими напрямами: 1) 

створення законодавчих та інших умов, які б дали змогу банкам реалізувати свої 

економічні інтереси (організаційно-правовий напрям); 2) вплив на операції банків 

шляхом грошово-кредитного регулювання (напрям опосередкованого 

економічного впливу); 3) визначення обмежень на проведення певних операцій, 

пов’язаних із значним ступенем ризику, визначення економічних нормативів і 

контроль за їхнім дотриманням (напрям опосередкованого економічного впливу); 

4) нагляд за діяльністю банків для забезпечення їхньої ліквідності та стабільності 

банківської діяльності (напрям прямого економічного впливу) [4, с. 31]. Як 

бачимо, автор також пропонує розглядати державне регулювання банківської 

діяльності через призму банківського нагляду та регулювання з боку НБУ. 

На думку Рогової Н., державне регулювання банківської діяльності – це 

визначення “державних обмежень для забезпечення стабільного та безпечного 

функціонування банків, створення умов для досягнення банківською системою 
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макроекономічної ефективності” [350, с. 38]. Отже, науковець акцентує увагу 

лише на визначенні державою певних обмежень на ведення діяльності, однак не 

враховує інших методів та інструментів, які застосовують регулювальні органи 

для забезпечення ефективного функціонування БС. 

Погоджуємося з позицією Лобозинської С., згідно з якою державне 

регулювання банківської діяльності не варто зводити лише до трактування його з 

позицій центрального банку, а й інших державних органів влади, які мають 

регулювальний вплив на БС [218, с. 18]. На наш погляд, державне регулювання не 

доцільно зводити лише до правових норм, які застосовують регулювальні органи, 

чи можливостей використання окремих інструментів, нехтуючи іншими. 

Лобозинська С. визначила поняття державне регулювання банківської системи як 

“систему заходів держави, що спрямовують діяльність всіх елементів банківської 

системи на досягнення цілей та завдань, визначених загальнодержавною 

програмою економічного та соціального розвитку країни” [218, с. 21]. 

Вважаємо, що ДРІБ – це складова державного регулювання БС, яка поряд із 

державним регулюванням іноземного інвестування є структурним елементом 

державного регулювання економіки. Залежно від мети державної політики щодо 

функціонування БС та залучення іноземних інвесторів, регулювальні органи 

повинні чітко усвідомлювати механізм взаємодії між собою та реалізації своїх 

функцій для забезпечення поліпшення інвестиційної привабливості країни для 

іноземних інвесторів, сприяння розвитку не лише БС, але через капітали 

іноземних банків забезпечувати піднесення національної економіки. 

На нашу думку, 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. 

Розвиток БС та ІБ свідчить про необхідність регламентації банківської 

діяльності державними регулювальними органами та визначення методологічного 
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підґрунтя регулювання діяльності БІК. Необхідність дослідження проблеми 

методології регулювання ІБ зумовлена потребою розроблення теоретичних засад і 

практичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності в країні. 

Ефективність ДРІБ зумовлена насамперед визначенням ключових понять і 

методів дослідження цієї проблематики. Методологію розглядають як “принципи 

побудови методів, їхнє наукове узагальнення” [340, с. 196]. Метод трактують як 

“спосіб дослідження, який визначає підхід до об’єктів, що вивчають, шлях 

наукового пізнання і виявлення істини” [155, с. 199]. В економічній науці 

наведено різноманітні категорії та методи дослідження явищ і процесів. Серед 

головних методологічних підвалин наукового дослідження виділяють [344, с. 7]: 

суб’єкт, об’єкт, предмет і методологічні інструменти дослідження. Як суб’єкти 

економічного дослідження, визначаємо, що об’єктом є процеси ДРІБ. Предметом 

– теоретико-методологічні та прикладні засади вдосконалення механізму ДРІБ в 

Україні. Інструментами економічного дослідження є, передусім, такі категорії 

філософії: кількість і якість, сутність і явище”, зміст і форма” [243, с. 8]. 

Методи економічної науки варто розмежовувати на загальні (філософські), 

загальнонаукові та специфічні методи (застосовують у певній науці). 

Методологічний інструментарій дослідження ДРІБ охоплює такі головні 

загальнонаукові методи: системний, наукової абстракції, історичний, логічний, 

індукції, дедукції, аналізу, синтезу, економіко-статистичний, групування, 

моделювання, табличний, графічний, метод прогнозування та ін. Також деякі 

автори пропонують класифікувати методи дослідження управління на теоретичні 

(абстрагування, аналізу та синтезу, моделювання) та емпіричні (спостереження, 

порівняння, експертних оцінок та ін.) [147, с. 399]. Лобозинська С. розмежовує 

загальнонаукові та спеціальні методи. Загальнонаукові методи  поділяє на 

теоретичні (логічне прийняття) та емпіричні (чуттєве сприйняття) [218, с. 58]. 

Мигаль В. розрізняє загальнонаукові та конкретно-наукові (емпіричні) методи. 

Конкретно-наукові методи автор поділяє на теоретичні та емпіричні прийоми 

[230, с. 90]. Вважаємо, що загальнонаукові та специфічні (або конкретно-наукові) 

методи доцільно поділяти на теоретичні й емпіричні, оскільки емпіричний рівень 
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передбачає процес нагромадження фактів, а теоретичний – узагальнення знань. 

Теоретичні методи, які належать до загальнонаукових, притаманні науковому 

дослідженню загалом, а група специфічних характеризує сукупність прийомів, 

підходів і способів, які властиві окремому дослідженню проблеми, у нашому 

випадку, ДРІБ. Отже, такі методи більш конкретизовані та впливають на загальне 

досягнення поставленої мети та завдань дослідження. Загальнонаукові та 

специфічні методи дослідження ДРІБ зображено у додатку Е. 

В основу дослідження ДРІБ покладено системний підхід, за яким ДРІБ 

розглядаємо як цілісну систему з виділенням найважливіших підсистем, їхніх 

елементів, налагодженням взаємозв’язків між ними. ДРІБ зумовлює потребу 

визначення інституційних зв’язків між суб’єктами регулювання [58, с. 74]. Отож, 

одним із елементів системного методу дослідження є цілісність, обов’язковою 

умовою якого є взаємодія з інституційним середовищем. У дослідженнях ІБ за 

принципом цілісності виявляють закономірності, суперечності, якості та 

властивості, які характеризують внутрішні відносини між окремими 

підсистемами, визначають структуру ІБ, зв’язки з міжнародним середовищем. 

Одним із елементів системного методу є виокремлення різних рівнів 

системи в ієрархічній підпорядкованості, що дає змогу сформувати комплекс 

ступенів, в якому кожен наступний випливає з попереднього. Рівнями розвитку ІБ 

в незалежній Україні, на наш погляд, є періоди його становлення: початковий, 

зародження, активізації, стабілізації, інертності, відродження, вичікування, 

трансформації та відпливу капіталу. Системність ДРІБ полягає й у визначенні 

ступеня участі держави в регулювальних процесах, зокрема від повного 

невтручання держави у рух іноземного банківського капіталу та створення БІК до 

жорсткої регламентації, контролю за ІБ. Роль системного підходу у дослідженнях 

ІБ зумовлена і необхідністю забезпечення ефективної взаємодії між вітчизняними 

та іноземними банками на фінансовому ринку, взаємозв’язку з інституційним 

середовищем, яке має вплив на всі елементи системи ІБ [58, с. 74]. 

Чільне місце в економічних дослідженнях займає метод наукової абстракції, 

який доцільно використовувати для розгляду понятійно-категоріального апарату 
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ДРІБ. Одним із аспектів методу наукової абстракції є процес виокремлення 

суттєвих ознак та ігнорування несуттєвих. Ми виявили, що ІБ варто розглядати у 

структурі міжнародного банківництва, а ДРІБ – у структурі державного 

регулювання економіки. Метод наукової абстракції дає змогу визначити поняття 

системи ДРІБ як сукупності функціональних підсистем і складових елементів 

(суб’єктів, об’єктів, форм, принципів, методів та інструментів) у сфері 

державного регулювання, які діють у взаємозв’язку впродовж певного 

історичного періоду та сприяють ефективному розвитку ІБ в країні. Головні 

елементи системи ДРІБ такі: суб’єкти, тобто наглядові контролюючі та 

регулювальні органи, які на національному (внутрішньодержавному) і 

міжнародному рівнях сприяють розвитку ІБ; об’єкти, які підпадають під сферу 

державного регулювання, тобто сукупність інститутів (банків), які повністю чи 

частково створені за рахунок іноземних капіталів і діють на території країни-

реципієнта відповідно до національного правового поля; цілі регулювання; 

методи, принципи, інструменти ДРІБ; стратегії та пріоритети регулятивної 

діяльності держави в сфері ІБ. Цей метод дає змогу акцентувати увагу на 

головних учасниках ІБ, зокрема банках, створених за рахунок коштів іноземних 

інвесторів, ФІБ, і саме на них спрямовувати дослідження сфери впливу державних 

регулювальних органів, абстрагуючись від аналізу механізмів регулювання інших 

суб’єктів ринку. Метод наукової абстракції застосовуємо також для виділення 

особливостей діяльності БІК в Україні. Поряд з абстрактним в економічному 

дослідженні виділяють конкретне, теоретичним вираженням якого є синтез 

багатьох визначень, які розкривають єдність різних сторін і властивостей ІБ. 

Історичний метод дослідження виявляється у вивченні сучасного стану ІБ, 

його генезису, виявлення майбутніх тенденцій розвитку. Ретроспективний аналіз 

ІБ допомагає окреслити основні віхи в еволюції функціонування іноземних 

банків, їхнє регулювання, а також дає змогу виділити переваги та недоліки 

діяльності банків, становлення системи державного регулювання, висвітлює 

основні орієнтири в діяльності БІК у майбутньому. Історичний метод дослідження 

займає провідне місце в обґрунтуванні періодизації розвитку ІБ в Україні та 
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визначенні засад державного регулювання діяльності БІК і ФІБ. Витоки ДРІБ 

сягають давніх часів, однак регулювання відбувалось зазвичай шляхом втручання 

держави в діяльність іноземних банків в умовах відсутності та недосконалості 

правового забезпечення. Лише з розвитком ринкової системи господарювання в 

Україні та світі відбувається лібералізація фінансових ринків, міжнародний рух 

банківського капіталу, створення нормативних документів, які спрямовані 

сприяти розвитку ІБ та залученню іноземних інвестицій у БС й економіки країн. 

Використовуючи логічний метод дослідження ДРІБ, бачимо, що діяльність 

банків, які повністю або частково підконтрольні іноземному капіталу, на 

національних ринках країн повинна ґрунтуватись не лише на нормах 

міжнародного банківського права, а й на законодавчих і підзаконних актах країни 

розміщення капіталу. Часто неузгодженість законодавства країн призводить до 

негативних наслідків у банківській діяльності. Вітчизняний досвід 

функціонування БС переконує в тому, що ліберальний підхід до організації 

банківського бізнесу часто призводить до неконтрольованості та хаосу в реалізації 

законотворчих функцій держави. Проте надмірна зарегульованість сприятиме 

виходу іноземних банків з вітчизняного фінансового ринку, спричиняючи 

недовіру до БС. З іншого боку, законодавча база України ще недостатньо 

зорієнтована на ринкові засади господарювання, а деякі нормативні акти 

потребують докорінних змін. На нашу думку, треба розробити концептуальний 

документ, в якому варто чітко визначити порядок створення, організації та 

функціонування БІК, ФІБ в Україні, зазначити основні завдання, характер, 

ефективність державних регулювальних органів та їхню роль у розвитку ІБ. 

Історичний та логічний методи дослідження ІБ взаємопов’язані. Логічне є 

водночас історичним, однак звільненим від випадковостей, які заважають. Тобто, 

історичний метод є основою логічного методу дослідження [242, с. 206]. Логічний 

метод пізнання характеризує об’єктивну дійсність. Історичне – процес 

становлення та розвитку об’єкта, логічне – теоретичне відтворення розвитку 

об’єкта в усіх його сутнісних взаємозв’язках і закономірностях [243, с. 20]. 

Методи індукції та дедукції – взаємопов’язані та взаємодоповнювальні 
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елементи діалектичного методу дослідження [242, с. 123]. Дослідження окремих 

фактів, явищ і процесів ІБ дає підстави сформулювати загальні висновки щодо 

ефективного розвитку та регулювання ІБ в Україні. Загальні положення теорії 

державного регулювання економіки дають змогу виявити закономірності й 

особливості ДРІБ, отримати конкретні висновки й подати рекомендації щодо 

механізмів і моделей регулювання діяльності БІК в Україні. Важливу роль 

відіграє наявність достовірної інформації, збір та опрацювання якої сприяє 

визначенню теоретичних основ і практичному ухваленню управлінських рішень у 

сфері ІБ на мікро- і макрорівнях. 

В умовах ринкової економіки значну увагу приділяють новітнім 

інформаційним технологіям, зменшенню проблем асиметричності інформації, що 

впливає на довіру до іноземних банків. Сутність асиметричності інформації в ІБ 

полягає у тому, що різні суб’єкти ринку мають різну інформацію за обсягом і за 

якістю, що частково пов’язано з доступністю до джерельної бази користувачів у 

сфері діяльності БІК. Також важливе значення для реального відображення 

обсягів залучення іноземних капіталів у БС має інформація про власників банку, 

що дає змогу виявити країну походження капіталу, частку акціонерів-

нерезидентів у статутному капіталі банку, особливості ведення банківського 

бізнесу в країні, де функціонує материнська структура створеного банку тощо. 

Все це допомагає розробити та поліпшити політику регулювання потоків 

іноземних банківських капіталів і підвищити ефективність функціонування БІК, 

ФІБ, а також банків з вітчизняним капіталом на національному ринку. 

Методи аналізу та синтезу – важливі методи наукового пізнання, які 

виявляють і дають рекомендації з приводу становлення та розвитку ДРІБ в 

Україні. Для пізнання цілісності системи ДРІБ як економічного об’єкта потрібно 

за допомогою методу аналізу розкласти його на складові елементи, з’ясувати 

сутність і властивості кожного з них, а відтак за допомогою синтезу з’єднати 

окремі частини системи у єдине ціле. Аналіз може бути кількісним (вимірювання 

явищ і процесів за допомогою кількісних показників: абсолютних і відносних) та 

якісним (виявлення якісних ознак в явищі чи процесі) [344, с. 11]. 
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Використовуючи метод аналізу у нашому дослідженні, найчастіше застосовуємо 

порівняльний підхід кількісних і якісних показників, який виявляється у 

зіставленні фактичних досліджуваних розрахункових показників із показниками 

минулих періодів, інших банків, нормативних значень тощо. 

Процеси наукового пізнання економічної системи суспільства тісно 

пов’язані між собою, а їхні порушення впливають на наслідкові судження та 

висновки [225, с. 53]. Процес наукового пізнання системи ДРІБ дає змогу 

виділити окремі елементи з фактів реальної дійсності, визначити недоліки 

функціонування системи, сформулювати необхідність її існування й 

удосконалення, абстрагуючись від зовнішніх і внутрішніх несуттєвих ознак і 

соціальних принципів її функціонування, виокремити найсуттєвіші елементи та 

позиції, які стануть основою гіпотез і доведень, що сприятиме побудові вихідних 

теоретичних положень, пояснень, їхніх логічних формулювань і розробленні 

концепцій формування, функціонування системи, поданню практичних 

рекомендацій щодо розвитку й удосконалення ДРІБ в Україні. 

Економіко-статистичний метод передбачає використання економічних і 

статистичних даних, які допомагають дати цілісну оцінку та розуміння елементів і 

категорій дослідження розвитку ІБ загалом і теорії та практики ДРІБ в Україні. 

Цей метод дослідження передбачає використання такої статистичної інформації: 

звіти НБУ, баланси вітчизняних банків і БІК, дані АУБ, НАБУ, а також матеріали 

періодичних і статистичних видань Міністерства фінансів України, Державної 

служби статистики України, Державної фіскальної служби, АМКУ, міжнародних 

фінансово-кредитних інститутів, центральних банків зарубіжних держав тощо. 

Методи групування, моделювання, табличний, графічний використовуємо 

для подання аналітичної інформації за допомогою формування даних у таблиці та 

графіки, відображення економічної дійсності за допомогою рисунків і діаграм, 

зокрема для розроблення класифікації та функцій ІБ, принципів, методів та 

інструментів ДРІБ, періодизації розвитку ІБ на вітчизняному фінансовому ринку, 

відображення у вигляді рисунків чинників впливу на розвиток ДРІБ, табличного 

відображення системи показників і статистичних даних щодо діяльності 
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іноземних банків на вітчизняному ринку, міжнародних фінансових ринках, даних 

щодо обсягів активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

діяльності банків за участю нерезидентів тощо. 

Метод прогнозування на підставі виявлених тенденцій розвитку ІБ дає 

змогу охарактеризувати перспективи та виробити механізм удосконалення 

інституційного середовища, регулятивних функцій держави, визначити 

оптимальні інструменти ДРІБ в Україні, сформулювати пріоритети та побудувати 

концепцію розвитку ДРІБ на вітчизняному ринку, а також розробити систему 

економічної безпеки розвитку банківництва в Україні [58, с. 77]. 

До специфічних методів наукового дослідження ДРІБ, на наш погляд, 

доцільно зачислити: метод комплексного оцінювання впливу ДРІБ на розвиток 

національної економіки, метод моделювання ефективності регулятивних функцій 

державних органів в ІБ, метод зіставлення динамічних рядів аналізованих 

показників діяльності БІК і ФІБ, розрахунково-аналітичний метод дослідження 

ДРІБ, метод експертних оцінок, анкетування для оцінки довіри до іноземних 

банків та ефективності державного регулювання, метод використання 

багатофакторних моделей для визначення кількісного та якісного впливу 

різноманітних чинників на ДРІБ, метод оптимізації регулятивної політики 

державних органів щодо функціонування ІБ. 

Метод дослідження має три обов’язкові елементи: прийом, підхід і спосіб 

дослідження [344, с. 8]. На думку Реверчука С., прийом – це інструментальна 

частина дослідження, підхід – просторово-часова частина методу, а спосіб – 

функціональна складова. Загальні методологічні підходи трактують як 

загальнонаукові підходи до вирішення широкого кола методологічних завдань у 

різних сферах діяльності [147, с. 519]. До таких підходів зачисляють: системний, 

ситуаційний, комплексний, інтеграційний, динамічний, функціональний, 

адміністративний, маркетинговий, відтворювальний, предметний, процесний, 

нормативний, кількісний і поведінковий [147, с. 518–521]. У дослідженні ДРІБ 

застосовуємо підходи, зображені на рис. 2.1. 

Ситуаційний підхід потрібно розглядати як оцінку придатності різних форм 
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і методів регулювання залежно від ситуації, що склалася. Під час дослідження 

виявляють методи впливу держави на діяльність БІК і ФІБ, аналізують 

ефективність застосування різних методів та інструментів у періоди стабільності 

БС та вітчизняної економіки та в умовах фінансових криз. Комплексний підхід 

передбачає застосування необхідної сукупності форм, методів та інструментів 

ДРІБ для забезпечення ефективного функціонування в Україні, розвитку 

конкуренції та сприяння фінансової стабільності БС загалом. Тобто, у межах 

застосування цього підходу в державному регулюванні передбачено комплексний 

розгляд усіх аспектів – політичного, економічного, соціального, правового, 

інформаційного, історичного тощо й їхніх взаємозв’язків. 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Основні методологічні підходи до дослідження ДРІБ 

 

Синергетичний підхід вивчає загальні закономірності самоорганізації, 

саморегулювання, становлення стійких структур у відкритих системах. 

Синергетичний ефект допомагає виявити підвищення результативності, 

використовуючи взаємозв’язок і взаємопосилення різних видів діяльності [274, с. 

280]. Вважають, що синергетичний підхід набуває найбільшої актуальності в 

період суспільних реформ і трансформацій, передбачає використання 

нетрадиційних підходів, а також застосовується в управлінні в умовах хаосу, 

зменшуючи його [147, с. 519]. Такий синергетичний підхід, на нашу думку, 

найактивніше простежується в конкурентному регулюванні ІБ під час проведення 

операцій злиття та поглинання банків іноземними інвесторами, виявляючи, що 

ефективність діяльності може бути збільшена внаслідок поєднання, інтеграції 

окремих частин в єдину систему, а сума складових елементів, властивості та 

можливості цілого перевищують властивості та можливості її частин. 

Предметний підхід допомагає виявити напрями удосконалення 

інституційного середовища регулювання ІБ за рахунок задіяння внутрішніх 
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ресурсів досліджуваного об’єкта. Функціональний підхід дає змогу простежити 

діяльність державних регулювальних органів через функції, які вони виконують, 

на підставі чого виділяють основні напрями підвищення ефективності 

регулятивних функцій державних органів в ІБ. Адміністративний підхід виявляє 

доцільність застосування адміністративних методів державного втручання в 

розвиток ІБ, а також окреслення найефективніших інструментів, які сприятимуть 

активізації діяльності іноземних банків і формуванню середовища для безпечного 

функціонування БС. Динамічний підхід – це виявлення причинно-наслідкових 

зв’язків і чинників, які впливають на ефективність державного регулювання та 

розвитку ІБ. Він допомагає виконати ретроспективний і перспективний аналіз 

ДРІБ, а також засвідчує, що ДРІБ є складною динамічною системою, яка 

піддається впливу внутрішніх чинників і зовнішніх змін в економіці країни. 

Інтеграційний підхід виявляє та посилює взаємозв’язки між окремими 

підсистемами й елементами системи, координацію діяльності державних 

регулювальних органів, узгодженість між різними рівнями регулятивного 

процесу. Нормативний підхід визначає нормативні вимоги до суб’єктів ІБ з боку 

регулювальних органів, необхідність визначення нормативів на підставі системи 

загалом та окремих підсистем. Кількісний підхід ґрунтується на застосуванні 

методів оцінки сучасного стану розвитку ІБ та визначення ефективності його 

державного регулювання. Він виявляється у переході від якісних характеристик 

об’єкта до кількісних оцінок, застосовуючи різноманітні математичні та 

статистичні методи, розрахунки, експертні оцінки тощо. 

Отже, аналіз теоретичних концепцій науковців засвідчив, що державне 

регулювання передбачає використання державними органами певної сукупності 

форм, методів та інструментів впливу на регулювальний об’єкт для забезпечення 

найефективнішого його розвитку. ДРІБ ми визначили як 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 
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досягнення цілей економічної та соціальної політики держави. Дослідження 

методологічних засад розвитку ІБ дає змогу виявити набір методів та 

інструментів, які становитимуть основу для ухвалення ефективних рішень у сфері 

державного регулювання діяльності іноземних банків. Отож, методологічні 

підвалини слугуватимуть фундаментом визначення стратегічних альтернатив і 

сприятимуть підвищенню ефективності регулятивної політики та організаційно-

функціональної структури державних органів в Україні. 

 

2.2. Системний підхід до аналізу державного регулювання іноземного 

банківництва 

 

Розвиток ІБ у країні та стабільність БС безпосередньо залежать від 

ефективної реалізації державної політики. ДРІБ є складною динамічною 

системою, яка використовує відповідні інструменти для підвищення ефективності 

банківської діяльності в Україні. Тому однією з теоретичних основ розвитку 

банківництва постає з’ясування поняття системи ДРІБ. 

Системному підходу у наукових дослідженнях приділяли увагу багато 

вчених: Л. Берталанфі, О. Богданов, І. Бритченко [32], Т. Гоббс, В. Глушко, 

О. Конт, Р. Мертон, М. Месарович, Т. Парсонс, А. Сливицький [374] та ін. Якщо в 

більшості випадків автори тлумачать систему як сукупність певних 

взаємопов’язаних елементів [28, с.1083; 365, с. 532; 274, с. 281; 105, с. 9], то 

знаходимо також визначення системи як єдності статичного та динамічного стану 

(як спокій і рух, як боротьбу в самій системі суперечливих властивостей, що 

забезпечують цілісність та розвиток у напрямі від простого до складнішого) [155, 

с. 312]. Дмитриченко Л. також зазначила, що не можна зводити сутність лише до 

“нерухомої” структури, до її статичного стану. Сутність завжди процесуальна, 

рухома, оскільки вона може виявлятися в її функціях, а сама структура постійно 

утверджується, вдосконалюється і реорганізується функціональним впливом 

елементів [131, с. 38]. Окремі підходи до визначення поняття “система” наведено 

у таблиці А.4 додатку А. 

Враховуючи різні визначення, вважаємо, що усі елементи, які об’єднано в 
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систему державного регулювання, спрямовані на досягнення головної мети – 

отримання певного економічного та соціального ефекту від реалізації розробленої 

політики. Саме сукупність елементів системи, їхня ефективна взаємозалежність 

впливають на фінансову стабілізацію та динамічний розвиток процесів і явищ, 

забезпечуючи їхнє безперебійне функціонування. 

Сутність системного підходу полягає в розгляді будь-якого об’єкта як 

сукупності (системи) взаємозалежних елементів. Системний підхід орієнтує 

дослідження на розкриття цілісності об’єкта, виявлення різноманітних типів його 

зв’язків і зведення їх у єдину теоретичну картину [147, с. 519]. Вважають, що 

системний підхід до дослідження передбачає низку дій: формулювання цілей і 

визначення їхньої ієрархії до початку будь-якої діяльності; порівняльний аналіз 

альтернативних шляхів та методів досягнення цілей і вибір найефективніших із 

них; кількісна оцінка цілей, методів і засобів їхнього досягнення з урахуванням 

усіх можливих результатів діяльності [147, с. 519]. Сливицький А. зазначив, що 

“системний підхід виник із необхідності наукового дослідження складних систем 

у ситуаціях, коли об’єкт дослідження потребує цілісного розгляду його частин, 

неможливості проведення над ним експерименту, а також наявності залежності 

законів поведінки системи від цілі, до якої вона прагне” [374]. На думку 

Реверчука С., принцип системності у науковому дослідженні доцільно 

ототожнювати з принципом взаємозалежності та взаємозв’язку, зазначаючи, що 

принцип взаємозалежності кореспондує з принципом взаємозв’язку (якщо 

елементи взаємопов’язані, то вони і взаємозалежні) [343, с. 33]. Науковці також 

визначають наявність підсистем як елементів системи, які мають внутрішню 

структуру та зв’язки, тобто також є системами [147, с. 518]. Отож, системний 

підхід у дослідженні ДРІБ дає змогу нам розглядати систему елементів загалом та 

окремі підсистеми, механізм взаємодії визначених елементів ДРІБ, а також 

допомагає, використавши модель побудови “дерева цілей”, окреслити головну та 

підпорядковані цілі державного регулювання та, обравши альтернативні варіанти, 

визначити можливості їхньої реалізації і досягнення. 

Аналіз різних класифікаційних ознак і видів системи [230, с. 227] дає 
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підстави зробити висновок, що система ДРІБ є: відкритою – існують 

взаємозв’язки з навколишнім середовищем (зокрема, об’єкти ДРІБ – БІК і ФІБ, які 

створюють у країні-реципієнті, у процесі своєї діяльності враховують стан і 

специфіку країни функціонування, а суб’єкти ДРІБ – державні та місцеві органи 

регулювання взаємодіють між собою та з іншими учасниками ринку з приводу 

координації функцій та обміну інформацією задля забезпечення ефективного 

процесу регулювання та досягнення найвищих результатів), динамічною – її стан 

змінюється у часі (елементи ДРІБ мають активно реагувати на часові зміни, а 

регулювальні органи оперативно застосовувати відповідні методи регулювання 

задля мінімізації негативного впливу часового критерію та посилення позитивних 

змін, пов’язаних із розвитком науково-технічного прогресу тощо), конкретною – 

елементами системи є реальні об’єкти (БІК, філії та представництва іноземних 

банків є реальними об’єктами регулювання, а суб’єкти ДРІБ можуть 

застосовувати регулювання окремих напрямів чи сфер діяльності таких об’єктів, 

наприклад, порядку створення БІК чи регулювання окремих операцій банку, які 

він виконує на ринку країни, яка приймає іноземні інвестиції, тощо), штучною – 

створена людиною (здебільшого, суб’єктами ДРІБ є формальні інститути, які 

створені людиною та організація регулятивної діяльності яких також залежить від 

людських ресурсів, тому важливим у процесі регулювання ІБ є недопущення 

суб’єктивізму та задоволення власних інтересів окремих осіб), гранично складною 

– передбачає складні взаємозв’язки між структурними елементами 

(взаємоузгодженою має бути діяльність регулювальних органів і об’єктів ДРІБ, 

які обов’язково у процесі регулювання мають забезпечуватись визначені цілі та 

завдання, використовуватись найефективніші методи та інструменти задля 

досягнення найвищого ефекту та поставленої мети регулювання). 

У процесі аналізу цілісності системи натрапляємо на її поділ на підсистеми. 

Гуревичев М., враховуючи об’єкт державного регулювання, виділив такі 

підсистеми: концептуальну (враховує історію, теорію і практику державного 

регулювання економіки); інституціональну (охоплює такі блоки інституцій як 

політико-правовий, економічний і блок державної економічної політики); 
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функціональну (державна економічна влада, державна економічна еліта, 

державний апарат) [103, с. 70–72]. Також дослідник виділив субстаціонарну (є 

вихідною для всієї структури державного макроекономічного регулювання) та 

сутнісну (є ядром усієї системи та детермінує всі елементи системи 

макроекономічного регулювання) підсистеми. Дмитриченко Л., доповнивши 

ланцюжок підсистем системи державного регулювання економіки, враховує 

результативну підсистему та підсистему зворотного зв’язку. Результативна 

забезпечує терміновість і достовірність інформації про ухвалені рішення щодо 

макроекономічного регулювання. Підсистема зворотного зв’язку передбачає 

постійне удосконалення (корекцію) економічної політики держави залежно від от-

риманих результатів і постійно змінних макроекономічних умов [131, с.152–153]. 

Систему ДРІБ, на наш погляд, доцільно розглядати як складову такої 

надсистеми, як наддержавне регулювання ІБ, та як певну сукупність підсистем, 

зокрема, внутрішньобанківського регулювання, регулювання ІБ центральним 

банком, податкового, конкурентного, законодавчого регулювання тощо (рис. 2.2). 

Критерієм такого поділу є суб’єктне (або інституційне) регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Місце системи ДРІБ в інституційному середовищі 

 

Отож, надсистема ДРІБ за критерієм суб’єктів регулювання реалізується на 
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напрямів регулювання, зокрема регулювання центральним банком, податкове, 

конкурентне та внутрішньобанківське регулювання. Кожній із систем і підсистем 

притаманна певна сукупність елементів, які взаємодіють між собою й утворюють 

механізм ДРІБ, що функціонує, а також піддається впливу в потрібному напрямі 

задля забезпечення підвищення ефективності функціональних зв’язків і 

залежностей, сприяння розвитку ІБ та безпеки національного банківського ринку. 

На нашу думку, система ДРІБ – це сукупність функціональних підсистем та 

їхніх складових елементів (суб’єктів, об’єктів, форм, принципів, методів та 

інструментів) 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 (існування таких підсистем як законодавче 

регулювання, регулювання центральним банком, податкове, конкурентне та 

внутрішньобанківське регулювання); зв’язки з зовнішнім середовищем щодо 

обміну ресурсами; підлеглість всієї організації системи певній цілі; 

емерджентність або неможливість зведення властивостей системи до суми 

властивостей елементів. 

Головні елементи системи ДРІБ, на наш погляд, такі: суб’єкти та об’єкти 

державного регулювання, цілі та функції, форми, методи та принципи 

регулювання, інструменти державного регулювання, стратегії та пріоритети 

регулятивної діяльності держави у сфері ІБ (рис. 2.3). Взаємодія таких елементів 

як форми, методи й інструменти утворює механізм ДРІБ. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Система ДРІБ та її елементи 
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яким належить активна роль у регулюванні розвитку ІБ. Виокремимо державні 

регулювальні інститути, які прямо й опосередковано (непрямо) вливають на 

розвиток ІБ та створені для підтримання стабільності національної БС, покликані 

в межах своєї компетенції проводити контроль і нагляд за діяльністю БІК, ФІБ, а 

також забезпечувати формування позитивного іміджу країни та сприятливих умов 

для залучення іноземних інвестицій. Основні інституційні суб’єкти, які беруть 

участь у регулюванні ІБ і від яких залежить можливість залучення іноземних 

інвестицій у БС країни та ведення банківської діяльності, такі: Президент, 

парламент, уряд, міністерства, інші органи виконавчої влади, зокрема 

центральний банк як орган банківського нагляду та інші органи регулювання. 

Об’єктами системи ДРІБ є явища, особи, групи осіб, установи та організації, 

на яких спрямовано дію регулювальних органів. На думку Дмитриченко Л., “від 

визначення того чи іншого об’єкта регулювання залежить вибір концепції, форм, 

методів, важелів регулювання, а також масштаби та сфера державного впливу на 

економіку” [131, с. 63]. Наприклад, регулювальний вплив держави може бути 

різним залежно від того, чи об’єктом регулювання є банк з державним іноземним 

капіталом, філія банку-нерезидента чи банк з частковою участю іноземних 

інвесторів. Вимоги можуть різнитися не щодо діяльності, а наприклад, щодо 

порядку створення чи ліцензування, щоб забезпечити захист національної 

економіки від значної іноземної експансії. Об’єкти, які потрапляють під сферу 

регулювання, є складовою системи ДРІБ, бо саме на них спрямована регулятивна 

функція держави, яка забезпечує перевірку ефективності функціонування, 

контроль за визначеними вимогами щодо їхньої діяльності в країні, а також 

сприяє підвищенню ефективності та безпеки національної БС. Об’єктами системи 

ДРІБ є БІК, які створені та діють у країні. Під державний регулювальний вплив 

підпадають банки зі 100 % іноземним капіталом, дочірні структури банків з 

частковою участю іноземного капіталу понад 50 %, банки з часткою іноземного 

капіталу менше 50 %, ФІБ і представництва іноземних банків. Кількість і частки 

банків, що належать нерезидентам, постійно змінюються. Такі зміни полягають у 

трансформації структури власності у банках різних країн, збільшенні чи 
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зменшенні істотної участі іноземних інвесторів в окремих банках і зацікавленості 

до ведення банківського бізнесу з боку нових закордонних інвесторів. 

Цілі регулювання є невід’ємним елементом системи ДРІБ, оскільки 

правильне формування цілей і завдань державної регулятивної політики 

забезпечуватиме ефективність її реалізації, взаємозв’язок системних елементів, 

дієвість усього механізму державного регулювання [52, с. 133]. Враховуючи 

наявність ієрархії цілей державного регулювання, на наш погляд, доцільно 

визначити цілі вищого порядку, які мають узагальнювальний характер і їхня 

реалізація буде тривалішою, та підпорядковані їм цілі, тобто цілі нижчого рівня, 

реалізація яких поступово сприятиме досягненню вищої цілі. Формування 

системи цілей доцільно проводити, використовуючи метод “дерева цілей”, який 

ґрунтується на поетапному розчленуванні головної цілі та виділення декількох 

рівнів підпорядкованих цілей. Побудову “дерева цілей” розглядають як 

структуровану, побудовану за ієрархічним принципом сукупність цілей 

економічної системи, програми, плану, в якій виділено: головна ціль (“вершина 

дерева”), підпорядковані їй підцілі першого, другого та наступних рівнів (“гілки 

дерева”) [340, с. 81]. “Дерево цілей і завдань” трактують як структурну модель 

ухвалення рішення, яка охоплює елементи за рівнями (цілі, завдання, дії) та 

зв’язки між ними (введення, підпорядкованість) [401, с. 123; 29, с. 107]. 

Побудуємо дерево цілей ДРІБ (рис. 2.4). Для досягнення цілей вищого рівня треба 

спершу досягнути цілі нижчого рівня. 

Потрібно особливо наголосити на таких цілях державних органів, які 

здійснюють регулювання ІБ: забезпечення фінансової стабільності, надійності та 

незалежності національної БС в умовах глобалізації економіки; розроблення та 

затвердження законодавчих і підзаконних актів щодо діяльності БІК, ФІБ, 

визначення основних форм і критеріїв участі іноземних інвесторів у БС; сприяння 

визначення перспективних напрямів розвитку БС; забезпечення розвитку 

конкуренції між банками та контроль за злиттям і поглинанням у БС; боротьба зі 

злочинністю у БС, зокрема, протидія відмиванню злочинних доходів і 

фінансуванню тероризму через іноземні банки, відтоків капіталів в офшорні зони; 
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Рис. 2.4. “Дерево цілей” державного регулювання іноземного банківництва 
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міжнародному співробітництву та інтеграції країни у світовий фінансовий 

простір; нагляд і контроль за діяльністю БІК, дотримання визначених критеріїв і 

вимог, а також правових актів шляхом проведення перевірок, інспектування, 

рейтингування банків для аналізу поточної ситуації на банківському ринку, 

координація діяльності органів державної влади та розподіл функціональних 

обов’язків між ними, а також забезпечення ефективного функціонування БС; 

мінімізація ризиків банківської діяльності та підтримка довіри вкладників і 

кредиторів до БС країни тощо. 

Проведення дослідження зумовило потребу визначити основні функції, які 

виконує ДРІБ. Функції державного регулювання економіки загалом залежать від 

різноманітних чинників, зокрема, соціального та політичного рівня розвитку 

країни, компетенції органів державного регулювання, рівня розвитку ринкового 

господарства, моделі розвитку національної економіки [116, с. 32]. На думку 

Стеченко Д., функції державного регулювання варто систематизувати відповідно 

до завдань уряду. Оскільки окремі економічні завдання уряду мають на меті 

підтримувати функціонування ринкової системи, то виокремлюються дві 

найважливіші функції державного регулювання: забезпечення правової бази і 

громадського порядку, функція захисту конкуренції [386, с. 60]. 

Дослідження трактування та класифікації функцій державного регулювання 

виявило, що в економічній літературі існують різні погляди науковців. Як вважає 

Степаненко С., “функціональні зв’язки можуть виникати між економічним 

центром (державою та вищими органами управління) та економічними суб’єктами 

(вертикальні зв’язки) та між економічними суб’єктами (горизонтальні зв’язки)” 

[385, с. 145]. Тому для визначення функцій ДРІБ треба враховувати всю 

сукупність взаємовідносин між елементами системи та підсистем. На нашу думку, 

функції ДРІБ потрібно поділити на групи за критерієм характеру й організації 

взаємовідносин і впливу на об’єкт регулювання: методичні, організаційно-

управлінські та соціально-економічні (рис. 2.5). 

Методичні функції пов’язані з розробленням підвалин до процесу ДРІБ й 

охоплюють формулювання цілей регулювання, завдань, розроблення методик, 
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характеристику мотивацій і стимулів, способів і засобів досягнення ефективних 

результатів державного регулювання. До цієї групи функцій, на наш погляд, варто 

зачислити: цільову, мотиваційну, інформаційну й аналітичну функції. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Функції ДРІБ 
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сприяти розвитку усієї системи ДРІБ. Саме цільова функція допомагає визначити 

необхідність здійснення регулятивної діяльності державними органами та 
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державних органів до забезпечення найкращих результатів державної 
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мотивацій для забезпечення формування регулювальних органів, які здатні 

ефективно впливати на діяльність БІК, стимулювати економічні процеси у 
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отриманої інформації проводити аналіз розвитку ІБ і БС загалом. Такий аналіз 

допомагає подати реальну та всебічну оцінку діяльності, фінансової стійкості 

окремих БІК, їхніх філій, відділень, представництв і БС. На основі проведеного 

аналізу державні органи влади мають змогу своєчасно впливати та коригувати 

отримані негативні результати для поліпшення функціонування усієї системи. 

Організаційно-управлінські функції пов’язані насамперед із організацією та 

координацією функціонування механізму взаємозв’язків між суб’єктами та 

об’єктами ДРІБ. До цієї групи зачислимо: функцію планування регулятивної 

діяльності, інституційну, функцію контролю, координаційну, регламентувальну, 

коригувальну функції [49, с. 124]. 

Функція планування регулятивної діяльності допомагає сформулювати та 

розробити стратегічні (довгострокові), оперативні (короткострокові) та 

адміністративні (координувальні дії щодо реалізації стратегічних та оперативних 

рішень) плани регулятивної політики. Ця функція виявляється у розробленні 

планів і програм розвитку БС чи економіки країни на певний визначений період. 

Саме такі довгострокові чи короткострокові плани допомагають виявити 

можливості досягнення окреслених цілей, а також визначити конкретний 

комплекс дій і заходів щодо досягнення найефективнішого результату. 

Інституційна функція сприяє формуванню та розвитку інституційного 

середовища, що забезпечується діяльністю органів державного регулювання через 

визначення правил гри для учасників банківського ринку [218, с. 28]. 

Інституційне середовище ДРІБ охоплює національні органи регулювання та 

перебуває під впливом наддержавних регулювальних органів. Органи державного 

регулювання країни перебування іноземного капіталу розробляють вимоги щодо 

порядку створення та діяльності БІК з урахуванням правил і принципів, які 

прийняті на міжнародному (наддержавному) інституційному рівні. Сутність 

контрольної функції полягає в організації та реалізації державного контролю, 

нагляду за діяльністю іноземних банків у країні перебування, зокрема, контролю 

за дотриманням вимог національного законодавства та нормативних актів, 

застосуванні відповідних заходів впливу в разі виявлення порушень. Контрольна 
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функція органічно пов’язана зі всіма фінансовими та нефінансовими відносинами, 

охоплює всі сфери банківської діяльності. Координаційна функція, на наш погляд, 

є найважливішою, оскільки допомагає забезпечити взаємозв’язок між органами 

ДРІБ. Налагодження взаємозв’язку відбувається на різних рівнях, зокрема, між 

вищими державними органами та їхніми підпорядкованими структурами, а також 

з іншими суб’єктами державного регулювання. Регламентувальна функція ДРІБ 

виявляється у визначенні певних вимог, правил, рекомендацій щодо діяльності 

іноземних банків на території країни-реципієнта, а також регламентуванні різних 

сфер діяльності БІК і ФІБ у країні (депозитних, кредитних, інвестиційних та 

інших операцій). Практичне виконання цієї функції реалізується через ухвалення 

законодавчих і підзаконних актів, які становлять правову основу ДРІБ. Сутність 

коригувальної функції полягає у тому, що регулятивна діяльність державних 

органів спрямована, передусім, на досягнення цілей щодо удосконалення та 

підвищення ефективності розвитку ІБ та усієї БС країни. Якщо дії державних 

органів є неефективними, то виникає потреба коригувати ухвалені рішення задля 

скерування дій на досягнення ліпшого результату. 

Соціально-економічні функції спрямовані на отримання кінцевого 

результату державного регулювання, досягнення соціального ефекту, 

забезпечення соціального захисту та справедливості між учасниками вітчизняного 

та ІБ. Так, державні регулювальні органи мають забезпечити ефективне 

функціонування ІБ в країні задля розвитку БС та поліпшення благоустрою усього 

суспільства. До цієї групи доцільно зачислити: захисну, стабілізаційну, 

стимулювальну та інтеграційну функції [49, с. 127]. 

Захисна функція передбачає використання регулювальними органами 

системи заходів для забезпечення захисту БС від негативного впливу різних 

чинників. До захисної функції потрібно також зарахувати захист прав та інтересів 

учасників ІБ, захист національної БС від неконтрольованого впливу іноземних 

інвесторів на її фінансову стабільність, мінімізацію ризиків, пов’язаних з 

іноземним інвестуванням у БС, розроблення засад щодо формування системи 

безпеки вітчизняного банківського бізнесу. Стабілізаційна функція дає змогу 
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державним органам регулювання відновлювати баланс взаємозв’язків між 

різними елементами системи. За допомогою регулювального впливу на залучення 

іноземних капіталів у БС, діяльність іноземних банків і їхніх філій у країні-

реципієнті, регулювальні органи забезпечують досягнення стабільності окремих 

банків і БС країни загалом. Стимулювальна функція допомагає ефективно 

впливати на діяльність та інтереси учасників ІБ, а визначення правил ведення 

бізнесу посилює стимулювальний вплив на досягнення визначеної мети та цілей 

функціонування іноземних банків у країні. Інтеграційна функція – сприяє 

розвитку зовнішньоекономічної політики та формування інформаційної бази 

регулювання, яка ґрунтується на міжнародних стандартах і вимогах, що сприяє 

посиленню інтеграції країни у світовий фінансовий простір. Сутність цієї функції 

виявляється в ліберальному ставленні державних регулювальних органів до 

потоків іноземного банківського капіталу, а також формуванні засад щодо 

поліпшення інвестиційного клімату в країні для залучення іноземних інвесторів. 

Форми ДРІБ ми розглянули як сукупність способів організації та вираження 

змісту процесу регулювання, що визначають умови, порядок і послідовність дій, 

які сприяють ефективному виконанню регулятивних функцій для забезпечення 

розвитку та стабільності БС. Методи ДРІБ – це сукупність прийомів і способів 

впливу державних органів на розвиток ІБ у країні для забезпечення ефективного 

функціонування БС та підвищення розвитку економіки. До методів ДРІБ доцільно 

зачислити: правові, адміністративні, економічні, а також специфічні. 

Інструментами регулювання варто вважати прийоми, які використовує 

держава для створення ефективної системи розвитку ІБ. До інструментів ДРІБ 

належать: податки, ціни, обмеження, ліміти, законодавчі та нормативно-правові 

акти, санкції за порушення вимог діяльності, попит і пропозиція, кредити, 

проценти тощо [52, с. 135]. Інструменти регулювання є конкретними засобами або 

економічними стимулами, за допомогою яких потрібно сприяти розвиткові 

сектору ІБ, активізувати залучення іноземного банківського капіталу в країну, 

пожвавити діяльність іноземних і вітчизняних банків. На нашу думку, до таких 

засобів впливу на розвиток ІБ треба також зачислити податкове стимулювання, 
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норми і стандарти діяльності, ліцензування, пільги, правові важелі тощо. 

Стратегії регулятивної діяльності – це довгострокові плани розвитку ІБ та 

БС, які враховують комбінацію цілей, програм, прийомів, що визначають головні 

напрями дій держави. Пріоритети – це найважливіші соціально-економічні 

процеси, на стимулювання яких у певний період спрямовано переважну частину 

ресурсів за допомогою відповідних регуляторів [52, с. 136]. Стратегії та 

пріоритети регулятивної діяльності держави у сфері функціонування БІК і ФІБ 

розглядаємо як складові елементи системи ДРІБ, оскільки вони мають 

безпосередній вплив на функціонування БІК в країні. 

На ефективність державного регулювання впливають різні об’єктивні та 

суб’єктивні чинники. Взаємоузгодженість елементів системи ДРІБ покликана 

підвищити ефективність регулювання, а основною метою її формування є захист 

національної безпеки та забезпечення стабільності БС, створення рівних 

сприятливих умов для розвитку та співпраці суб’єктів ДРІБ у країні. 

Системно-структурний підхід до дослідження на підставі аналізу наукових 

поглядів щодо класифікацій державного регулювання дав змогу запропонувати 

класифікацію та визначити головні ознаки і види ДРІБ [49, с. 137] (додаток Ж). 

1. За способом втручання держави в іноземне банківництво: 

– невтручання держави у діяльність БІК і розвиток БС (ринкове 

саморегулювання) (співвідношення попиту та пропозиції на банківському ринку 

шляхом збалансування інтересів держави й учасників ІБ); 

– повне втручання держави в розвиток ІБ та БС (розроблення і доведення до 

обов’язкового виконання державних планів, жорсткого планування та визначення 

обмежень і заборон на залучення іноземних капіталів, діяльність банків, а також 

недопущення самостійності й ініціативності у банківництві); 

– часткове втручання держави (поєднання ринкової саморегуляції та державного 

регулювання шляхом розроблення та застосування правових, адміністративних та 

економічних методів, які сприятимуть ефективному функціонуванню та розвитку 

ІБ в умовах ринкової економіки. Таке державне втручання в БС треба проводити у 

тих випадках, коли ринкове саморегулювання не дає бажаних результатів). 
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2. За характером регулювання державою розвитку ІБ: 

– стимулювальне регулювання (спрямоване на поліпшення інвестиційного 

клімату в країні для активізації іноземних інвестицій у БС, створення всіх 

сприятливих умов і використання стимулювальних заходів для залучення 

іноземних банківських капіталів, що виявляється через використання податкових 

пільг, надання гарантій, полегшення процедури ліцензування діяльності тощо); 

– ліберальне регулювання (мінімальне втручання в ІБ, не створюючи жодних 

обмежень на приплив іноземного капіталу у БС, ні заохочувальних стимулів для 

іноземного інвестування. Таке регулювання ґрунтується на ринкових засадах дії 

попиту та пропозиції щодо переливів іноземного капіталу з країни у країну, 

спрямоване на нормальне функціонування іноземного та національного 

банківництва в країні-реципієнті); 

– протекціоністське регулювання (передбачає, що внутрішній ринок країни 

захищають від залучення іноземних капіталів, іноземної банківської конкуренції 

за допомогою визначення обмежень, заборон, бар’єрів, посилення бюрократичних 

процедур щодо створення та ліцензування діяльності БІК та інших економічних і 

політичних важелів). 

3. За методами державного регулювання іноземного банківництва: 

– правове регулювання (діяльність органів державної влади щодо розроблення, 

визначення та контролю за дотриманням правових норм поведінки суб’єктів ІБ); 

– адміністративне (пряме втручання держави у функціонування ІБ шляхом 

визначення порядку реєстрації та ліцензування БІК, розроблення вимог щодо 

реорганізації іноземних банків, відкриття філій банків-нерезидентів, визначення 

обмежень на обсяги та види операцій, які проводяться, квот на загальну частку 

іноземного капіталу у БС, застосування санкцій за порушення банківського 

законодавства тощо); 

– економічне регулювання (відбувається з використанням таких інструментів: 

визначення і контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів, 

лімітів щодо діяльності БІК, порядку обов’язкового резервування коштів, 

відрахувань до резервів на відшкодування втрат від банківських операцій, 
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стимулювання залучення іноземного капіталу в БС країни, поліпшуючи 

інвестиційний клімат, визначення пільгового оподаткування, регулювання 

тарифної політики щодо надання банківських послуг тощо); 

– специфічне регулювання (застосування спеціальних інструментів, які 

притаманні окремому виду чи сфері діяльності, зокрема, прогнозування розвитку 

ІБ, розроблення програм і концепції державного регулювання для забезпечення 

розвитку БС за участю іноземних інвесторів, організація нагляду за іноземними 

банками на консолідованій основі, підтримання довіри до БІК тощо). 

4. За способом впливу на об’єкт державного регулювання: 

– пряме (передбачає прямий вплив держави за допомогою адміністративних 

методів, виконання яких є обов’язковим і строго регламентованим); 

– непряме (держава впливає на розвиток ІБ опосередковано, створюючи 

сприятливі умови для ведення банківського бізнесу. Так, методами непрямого 

впливу є економічні (індикативні) методи, які виявляються через стимулювання 

діяльності суб’єктів ІБ, що призведе до розвитку БС загалом). 

5. За періодичністю проведення регулювальних заходів: 

– постійне (передбачає постійно діючий процес регулятивної діяльності органів 

державної влади, який засвідчує надмірну зарегульованість і відхилення від 

законів, які диктує ринок); 

– періодичне (відбувається у разі настання певних умов, наприклад, у період 

світових фінансових чи внутрішніх економічних або політичних криз в країнах-

реципієнтах, форс-мажорних обставин тощо. Таке регулювання є поєднанням 

державного втручання та ринкової саморегуляції, оскільки держава використовує 

ринкові механізми регулювання ІБ, а втручається лише у періоди, коли ці ринкові 

механізми не спрацьовують на практиці). 

6. Залежно від умов загальноекономічного розвитку: 

– державне регулювання у періоди стабільного розвитку економіки (виявляється 

через підтримуючий вплив держави нормального функціонування ІБ в країні, де 

використовуються зазвичай методи опосередкованого впливу, які дають змогу 

створити ефективне середовище розвитку банківництва); 
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– державне регулювання у кризовий період (антикризове регулювання) (має 

здебільшого адміністративний характер, бо втручання в розвиток іноземного та 

національного банківництва є жорсткішим і передбачає застосування різних 

обмежень, заборон і бар’єрів у діяльності, які сприятимуть забезпеченню 

стабільності, розвитку банківництва загалом і виходу з кризових ситуацій). 

7. За ступенем охоплення державного регулювання: 

– комплексне (суцільне) регулювання (передбачає налагодження регулятивних 

процедур і використання інструментів впливу держави на ІБ загалом); 

– тематичне (вибіркове) регулювання (передбачає вибір окремих елементів 

регулювання, зокрема стосується діяльності БІК і ФІБ на депозитному, 

кредитному, фондовому ринку, регулювання процесів злиття та поглинання БІК, 

визначення порядку оподаткування БІК тощо); 

– локальне регулювання (стосується регулювання окремих об’єктів чи їхніх 

структурних підрозділів, зокрема передбачає регулювання діяльності окремих 

суб’єктів ІБ, наприклад, застосування санкцій до окремих БІК чи ФІБ за 

недотримання законодавства чи обов’язкових економічних нормативів, підтримка 

ліквідності окремих банків з іноземною участю, визначення заходів впливу на 

діяльність філій чи представництв іноземних банків у країні, а також передбачає 

поліпшення роботи окремих БІК для стабільного функціонування усього ІБ). 

8. За формами державного регулювання: 

– правове регулювання (розроблення та ухвалення законів, які мають 

регулювальний вплив на ІБ та банківську діяльність загалом); 

– грошово-кредитне регулювання та банківський нагляд (застосування 

центральним банком заходів впливу на об’єкти регулювання у сфері грошового 

обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності національної валюти, 

підвищення ефективності розвитку БС країни); 

– податкове регулювання (використання податковими органами методів та 

інструментів податкового впливу для забезпечення надходжень до бюджету); 

– конкурентне регулювання (розроблення та запровадження заходів впливу 

держави на забезпечення та розвиток конкурентних відносин між БІК і 
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вітчизняними банками, регулює відносини щодо монопольного становища БІК на 

ринку, процеси злиття та поглинання вітчизняних банків іноземними тощо). 

9. За територіальною спрямованістю регулювання: 

– загальнодержавне регулювання (проводиться на загальнодержавному рівні, 

стосується усього сектору ІБ, спрямоване на досягнення його ефективного 

функціонування та забезпечення розвитку БС й економіки країни); 

– регіональне регулювання (регулювання місцевими органами діяльності окремих 

БІК чи банківських об’єднань на регіональній підставі для стимулювання 

розвитку окремих регіонів). 

10. Залежно від завдань державного впливу виділяємо: 

– організаційне регулювання (використання регулювальних процедур у процесі 

створення, реструктуризації, організації діяльності БІК на ринку, ліквідації тощо. 

За такого регулювання визначають правові обмеження чи вимоги щодо порядку 

створення іноземного банку, відкриття філії банку-нерезидента, представництва 

іноземного банку, особливі вимоги до виконання економічних нормативів та ін.); 

– фінансове регулювання (для забезпечення фінансової стабільності БІК на ринку, 

підтримання нормального функціонування і розвитку усієї БС країни, зокрема 

стосується вжиття заходів щодо підтримки ліквідності, платоспроможності БІК, 

формування резервів задля мінімізації ризиків тощо). 

11. За суб’єктами державного регулювання: 

– наддержавне (міжнародне) регулювання (не має прямого впливу на регулятивні 

процеси у середині країни, проте, якщо міжнародні організації та держави 

ухвалюють директиви, конвенції чи рекомендації щодо банківської діяльності, 

впливає на розроблення внутрішньодержавних законодавчих і підзаконних актів); 

– регулювання центральним апаратом державного управління (передбачає 

формування інституційного середовища регулювання ІБ, визначення й розподіл 

функцій щодо ефективного використання регулятивних інструментів для 

забезпечення активізації іноземних інвестицій і розвитку БС); 

– відомче регулювання (регулювання та нагляд за діяльністю БІК центральним 

банком країни (чи іншим органом, на якого покладено функції регулювання та 
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нагляду за банками) визначаючи вимоги до проведення операційної діяльності, 

виконання окремих видів банківських операцій, визначення порядку формування 

статутного, резервного капіталу, інших фондів і резервів, виконання обов’язкових 

економічних нормативів тощо); 

– регулювання спеціалізованими уповноваженими органами (до них належать 

інші центральні органи виконавчої влади, зокрема, служби, агентства, інспекції, 

центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, національні комісії, 

які, виконуючи свої функції, регулюють ІБ); 

– асоціативне регулювання (передбачає використання важелів впливу на розвиток 

ІБ різними банківськими асоціаціями та об’єднаннями, які хоч і не 

характеризуються прямим державним втручанням, однак, лобіюючи власні 

інтереси, забезпечують опосередкований вплив на регулятивні процеси та 

розвиток банківської діяльності); 

– внутрішньобанківське регулювання (на підставі розроблення 

внутрішньобанківських документів, які ґрунтуються на чинних законодавчих 

актах, дає змогу забезпечувати за допомогою внутрішніх органів управління 

банком ефективну та прибуткову діяльність на ринку). 

12. За об’єктами державного регулювання виділяємо регулювання: 

діяльності дочірніх структур іноземних банків, які повністю підконтрольні 

нерезидентам або в яких понад 50 % капіталу належить іноземному інвестору, 

враховуючи відокремлені підрозділи, зокрема, філійну мережу, відділення і 

представництва на території країни перебування капіталу; діяльності банків з 

частковою участю іноземного капіталу (менше 50 %) з мережею філій, відділень і 

представництв таких банків; ФІБ (нерезидентів), відкритих на території країни-

реципієнта; представництв іноземних банків; регулювання та нагляд на 

консолідованій основі. 

13. За напрямами діяльності об’єктів регулювання у країні перебування: 

– регулювання депозитної діяльності (визначення для БІК сприятливих умов або 

обмежень щодо виконання ними операцій, пов’язаних із залученням депозитів, 

наприклад, від фізичних осіб); 
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– регулювання кредитної діяльності (визначення вимог до вкладення кредитних 

ресурсів БІК і ФІБ у пріоритетні галузі економіки або визначення обмежень на 

кредитування окремих категорій клієнтів – юридичних чи фізичних осіб); 

– регулювання інвестиційної діяльності (спрямування коштів на фінансування 

ефективних інвестиційних проектів або визначення обмежень на виконання 

окремих операцій з цінними паперами) тощо. 

14. Залежно від цілей державного регулювання виділяємо спрямоване на: 

формування ефективного банківського нагляду та контролю за діяльністю БІК, 

ФІБ з боку центрального банку країни; забезпечення розвитку конкуренції між 

банками з вітчизняним державним і приватним капіталом, БІК і ФІБ; оптимізацію 

податкової політики щодо регулювання ІБ; сприяння міжнародному 

співробітництву та інтеграції України у світовий фінансовий простір; розроблення 

системи економічної безпеки розвитку вітчизняного та ІБ тощо. 

15. Залежно від організації діяльності іноземного банку на ринку виділяємо 

регулювання: порядку відкриття нової структури БІК; процесу купівлі існуючого 

банку на ринку (злиття, поглинання вітчизняного банку); порядку збільшення чи 

зменшення частки іноземного капіталу в статутному капіталі банку; процесу 

продажу БІК (виходу іноземних інвесторів з ринку). 

Отже, сукупність взаємопов’язаних елементів формують систему ДРІБ, яка 

є цілісною, забезпечує виконання загальної цілі, охоплює певні підсистеми та 

формує зв’язки з навколишнім середовищем. Системний підхід дозволив виявити 

суб’єкти, об’єкти, цілі, принципи, функції, форми, методи, інструменти ДРІБ. 

ДРІБ потрібно поділяти за: способом втручання держави, характером державного 

регулювання, періодичністю проведення, ступенем охоплення, територіальною 

спрямованістю регулювання, суб’єктами та об’єктами державного регулювання, 

умовами загальноекономічного розвитку тощо. Ефективність ДРІБ безпосередньо 

залежить від чітко визначених цілей і пріоритетів розвитку БС, економіки, вибору 

й оптимізації основних форм, методів, способів та інструментів державного 

регулювання, визначення механізму та розроблення стратегій розвитку ІБ в 

країні-реципієнті, а також забезпечення взаємоузгодженості та функціональної 

відповідності державних регулювальних органів. 
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2.3. Принципи та механізм державного регулювання іноземного 

банківництва 

 

Ефективність реалізації механізму ДРІБ залежить від дотримання певних 

принципів. Принципи ми визначаємо як вихідні положення, правила, які є 

основою проведення ефективного ДРІБ. В економічній науці та практиці 

регулятивної діяльності розрізняють різні принципи. Ці принципи стосуються 

державного регулювання економіки загалом, і державного регулювання 

банківської діяльності. Характеристика підходів до визначення принципів 

регулювання наведена у таблиці А.5 додатку А. 

Варто приділити увагу “Основним принципам ефективного банківського 

нагляду”, які розробив Базельський комітет з питань банківського нагляду у 

жовтні 2006 р. Ці принципи використовують країни як стандарти пруденційного 

регулювання і нагляду для оцінки якості систем нагляду та пруденційного 

регулювання, а також для планування діяльності у цій сфері, щоб досягнути 

базового рівня ефективної та надійної практики наглядової та регулятивної 

політики [272]. Саме ці принципи є універсальними, тобто становлять мінімальні 

стандарти та вимоги для проведення ефективної регулятивної політики у 

банківському бізнесі. За рекомендаціями Базельського комітету головні принципи 

стосуються: цілей, незалежності, повноважень, прозорості та співробітництва 

органів, задіяних у нагляді за діяльністю банків, визначають дозволені види 

діяльності, критерії ліцензування банківської діяльності, можливість та умови 

передачі часток істотної участі, основні придбання банків, достатність капіталу, 

процес управління банківськими ризиками, проблемними активами та створення 

резервів, механізм організації внутрішнього контролю й аудиту, фінансові 

зловживання, порядок розкриття інформації, консолідований нагляд, а також 

відносини між наглядовими органами країни походження та країни перебування 

капіталу банку [272]. Отож, базельські принципи спрямовані на забезпечення 

ефективної діяльності органів нагляду, належать до розроблення, організації та 

реалізації регулятивної політики держави в частині нагляду за діяльністю банків. 

Проаналізувавши різні підходи до формулювання принципів державного 
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регулювання, управління, контролю та нагляду за банківською діяльністю, 

вважаємо, що варто виділити загальні та специфічні принципи ДРІБ (додаток З). 

Погоджуючись із окремими позиціями авторів, наголосимо, що до загальних 

принципів ДРІБ треба зачислити принципи, які притаманні державному 

регулюванню загалом та регулюванню, нагляду і контролю за банківською 

діяльністю. Специфічні (спеціальні) принципи властиві саме ІБ, враховують 

особливості та відображають специфіку ДРІБ. Розглянемо їх детальніше. 

Сутність принципу законності полягає в тому, що діяльність державних 

регулювальних органів має чітко регламентуватись і відповідати законам та 

іншим нормативним актам країни, де відбувається регулювання. Законність 

передбачає дотримання правових норм органами регулювання ІБ, їхніми 

структурними підрозділами та уповноваженими особами. Дотримання принципу 

законності стосується не лише суб’єктів регулювання, а й об’єктів (учасників ІБ). 

Вони у процесі своєї діяльності в країні-реципієнті мають функціонувати в межах 

законодавчих і нормативних вимог, правил і рекомендацій регулювальних органів 

цієї країни. Система ДРІБ має опиратися на ефективну й обґрунтовану правову 

базу [73, с. 82]. Принцип законності передбачає також верховенство закону, що 

виражається у забороні визначати та застосовувати у підзаконних актах і актах 

управління місцевого самоврядування умови менш сприятливі, ніж ті, які 

визначені законами держави перебування іноземного капіталу.  

Принцип незалежності ДРІБ виявляється в тому, що регулювальні органи 

повинні мати організаційну та функціональну незалежність один від одного, щоб 

неупереджено та ефективно впливати на контролюючий об’єкт державного 

регулювання. Функції регулювальних органів не повинні дублюватися, проте, має 

існувати чіткий обмін інформацією для досягнення найвищого ефекту 

регулятивної діяльності. Зазвичай, незалежність регулювальних органів 

банківництва має бути закріплена на законодавчому рівні. Головну роль у цьому 

процесі відведено центральним банкам, які, як основні регулятори банківського 

ринку, мають бути незалежними від інших регулювальних структур для 

забезпечення об’єктивності в результатах проведення регулювальних і 
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контрольних дій. Це дає змогу чітко визначати об’єкти регулювання (банки 

загалом і БІК зокрема), зміст і вимоги до процесу регулювання, методи та 

інструменти регулювання тощо. Незалежність центрального банку визначається 

як інституційна спроможність, яка закріплена законодавчо, щоб провадити 

монетарну політику для досягнення визначених цілей незалежно від директив або 

будь-яких інших форм втручання з боку політиків, урядів або інших груп 

інтересів [289, с. 54]. Розрізняють політичну (незалежна від уряду процедура 

призначення керівництва та автономія функціонування менеджерів центрального 

банку) та економічну (наявність можливості кредитування центральним банком 

уряду та нагляд за банками) незалежність центральних банків [461]. 

Принцип гнучкості передбачає у разі потреби можливість внесення змін і 

коректив щодо окремих елементів системи ДРІБ та системи загалом. За внесення 

таких змін зменшується виникнення помилок чи прогалин у ДРІБ у майбутньому. 

Принцип прозорості (відкритості) полягає у тому, що регулювання ІБ у 

країні має бути прозорим і зрозумілим для забезпечення можливості перевірки 

достовірності отриманих результатів. Функціонування системи ДРІБ, діяльність 

державних органів та заходи впливу на об’єкти регулювання мають бути 

прозорими, вільними від зловживань і корупційних дій, сприяти забезпеченню 

стабільної діяльності. Принцип прозорості регулювальних дій має, на наш погляд, 

стосуватися також і діяльності самих БІК, які мають своєчасно і в повному обсязі 

забезпечувати потрібною інформацією органи регулювання. Прозорість у 

діяльності регулювальних органів стосується подання відкритої інформації щодо 

механізму та регулювальних процедур, а також заходів, застосованих до об’єктів 

регулювання з приводу забезпечення усунення виявлених порушень. Сама ж 

інформація щодо діяльності БІК і суб’єктів їхнього регулювання має бути 

відкритою для зацікавлених осіб, результати проведення регулювальних дій 

мають бути оприлюдненими та загальнодоступними. Це допоможе сформувати не 

лише позицію щодо об’єктивності та точності проведених регулювальними 

органами дій, а й забезпечить на підставі отриманих результатів формування 

довіри до БІК з боку їхніх клієнтів. Аналізуючи діяльність БІК у країні, 
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зауважимо, що зазвичай такі банки характеризуються більшою відкритістю та 

прозорістю в своїй роботі порівняно з банками з приватним національним 

капіталом країни. Причини такі: сприяння формуванню довіри до БІК, який 

вийшов на зарубіжний ринок; забезпечення доброї репутації на ринку банку з 

відомим світовим ім’ям; інші пріоритети та стандарти ведення банківського 

бізнесу тощо. Дотримання принципу прозорості регулятивної діяльності 

державних органів дасть підстави, у разі потреби, провести своєчасну перевірку 

та виявити недоліки у проведенні регулювальних заходів з боку правоохоронних 

органів, забезпечить виявлення порушень з використанням владних повноважень 

чи перевищення службових обов’язків регулювальних органів [73, с. 82–83]. 

Принцип об’єктивності полягає у тому, що органи ДРІБ при виконанні своїх 

функцій мають уникати упередженості та суб’єктивізму, власної корисності від 

проведення регулювальних процедур. Висновки і рекомендації щодо подальшого 

функціонування БІК та ІБ мають ґрунтуватися на достовірних даних, точних 

розрахунках, матеріалах, що містять якісну інформацію, яка відповідає 

визначеним критеріям, мати документальне підтвердження. Основні критерії та 

вимоги до проведення державного регулювання мають визначати відповідні 

законодавчі та нормативні акти, а чітке та зрозуміле відображення потрібної 

інформації допоможе працівникам державних регулювальних органів професійно 

й ефективно реалізовувати покладені на них функції. У межах цього принципу 

говоримо також і про забезпечення справедливості та недискримінації, які 

полягають у тому, що об’єкти державного регулювання, які перебувають у рівних 

умовах, регулювальні органи мають трактувати однаково, також мають бути 

дотримані однакові умови ведення банківського бізнесу. Усі суб’єкти ІБ мають 

бути рівними перед законами країни, яка приймає іноземні інвестиції, а державні 

регулювальні органи мають забезпечити неможливість зловживань, 

дискримінації, визначення окремих заборон та обмежувальної діяльності за 

певними критеріями (наприклад, за країною походження іноземного капіталу). 

Принцип відповідальності полягає у необхідності визначення 

відповідальності державних регулювальних органів за прийняття виважених та 
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ефективних управлінських рішень. За порушення функціональних обов’язків чи 

взятих на себе зобов’язань посадові особи державних регулювальних органів 

мають нести відповідальність залежно від обсягів незаконних чи неадекватних 

дій, а також наслідків, спричинених бездіяльністю, чи порушень у 

повноваженнях. Відповідальність треба описати і затвердити у відповідних 

правових актах, визначити систему належних санкцій. Отож, дотримання цього 

принципу забезпечить належне виконання своїх обов’язків і стимулюватиме до 

прийняття ефективних рішень у частині регулювання ІБ [73, с. 83–84]. 

Принцип оптимальності полягає у тому, що систему ДРІБ та механізм 

взаємодії між її елементами треба привести до стану найкращого функціонування 

за певними критеріями. Принцип оптимальності – універсальний принцип 

управління [147, с. 562]. Сутність принципу оптимальності у ДРІБ виявляється у 

пошуку та визначенні найліпшого варіанта з багатьох можливих варіантів 

динамічної системи для забезпечення найкращого результату (спонтанна 

оптимальність). За допомогою економіко-математичного моделювання досягають 

строгої оптимальності. Принцип оптимальності стосується вибору оптимального 

співвідношення між кількістю БІК і часткою іноземного капіталу в БС країни, 

оптимальних критеріїв залучення, допуску чи виходу іноземних банків з країни 

розміщення капіталу, вибір оптимального рішення для досягнення найбільш 

ефективного й бажаного результату, розроблення новітніх методик оптимізації 

інституційного середовища ДРІБ та регулятивних функцій державних органів. 

Принцип ефективності ДРІБ передбачає наявність чіткості та ефективності 

в ухваленні регулятивних процедур, прийнятті управлінських рішень. Відповідно 

до цього принципу державні органи регулювання ІБ мають забезпечувати 

правильність сформульованих завдань і відповідність їхніх функцій, що має 

впливати на підвищення ефективності функціонування ІБ та БС [73, с. 84]. 

Принцип оперативності ДРІБ виявляється у тому, що державні органи 

мають оперативно реагувати на зміни, які відбуваються у навколишньому 

середовищі, та своєчасно вживати потрібні заходи щодо запобігання ризикам, 

виходу з кризових ситуацій, які спостерігаються в ІБ та БС країни, вчасно 
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забезпечувати ухвалення рішень, які сприятимуть підвищенню ефективності 

банківської діяльності. У межах цього принципу зазначимо, що ДРІБ є складною 

динамічною системою, яка характеризується поступальним і поетапним 

еволюційним розвитком, тому саме швидке реагування на динамічність та зміни в 

ІБ допоможуть досягнути поставлених цілей і завдань. Швидке та своєчасне 

втручання держави в умовах нестабільності й економічних криз дасть змогу 

забезпечити стабільність, що відповідатиме пріоритетам національної економічної 

безпеки держави, сприятиме розвитку БС та економіки країни. 

Принцип неперервності простежується у тому, що вся система ДРІБ та 

механізм взаємодії між її елементами може змінюватися, але сам процес 

регулювання має відбуватися постійно для забезпечення найефективніших 

результатів. Окремі елементи системи ДРІБ можуть бути введені чи виведені з 

механізму впродовж певних періодів, але деякі мають функціонувати постійно. 

До таких змінних елементів зарахуємо, наприклад, методи чи інструменти 

регулювання, які різняться між собою у застосуванні у періоди фінансової 

стабільності та кризових явищ в економіці. Більш постійними залишаються 

принципи та функції ДРІБ, суб’єкти й об’єкти тощо. У межах цього принципу 

треба виділити також принцип оптимального поєднання державного регулювання 

та ринкового механізму саморегуляції, сутність якого виявляється у виваженому 

поєднанні державного втручання з саморегулюванням в умовах ринку, пошуках і 

знаходженні компромісу між економічною доцільністю та соціальною 

справедливістю. З погляду Дмитриченко Л., доцільно говорити не про дві форми 

регулювання економіки – ринкову та державну, а про державну, яка у більшій чи 

меншій мірі опирається на закони ринку [131, с. 28]. Тому цей принцип дає змогу 

виявити межу, за якої можливе оптимальне використання методів та інструментів 

ДРІБ, які опираються на систему ринкових економічних законів. 

До специфічних принципів ДРІБ, на нашу думку, варто зачислити: принцип 

неупередженості регулювальних органів державної влади щодо функціонування 

БІК (сутність така, що проводячи регулятивну діяльність, треба створювати рівні 

можливості для розвитку усіх банків та однаково ставитися до банків із 
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приватним національним чи державним капіталом та до банків із капіталом 

зарубіжних країн, оскільки власні переконання представників регулювальних 

органів щодо необхідності участі іноземних інвесторів у БС країни можуть 

суттєво відрізнятися та це впливатиме на об’єктивність регулювальних дій і 

формулювання висновків, результатів проведених перевірок); принцип захисту 

економічних інтересів та поєднання інтересів усіх зацікавлених осіб (сутність 

така: регулятивну політику треба проводити з врахуванням загальнодержавних 

інтересів, тобто за умови виявлення регулювальними органами ризиків втрати 

економічного суверенітету держави внаслідок неконтрольованих дій з боку 

іноземних інвесторів існує потреба у вжитті відповідних заходів щодо 

забезпечення безпеки національної БС, проте, цей принцип передбачає також 

рівний захист законних інтересів усіх суб’єктів ІБ, які проводять свою діяльність 

у країні-реципієнті); принцип стимулювання розвитку національної економіки 

(полягає у забезпеченні розвитку добросовісної конкуренції між банками з 

національним та іноземним капіталом, спрямування ресурсів у розвиток галузей 

національної економіки тощо); принцип узгодженості та консолідованого нагляду 

(передбачає взаємоузгодженість прийняття рішень і злагоджену координаційну 

роботу на різних рівнях регулювання ІБ – на загальнодержавному і регіональному 

рівнях; принцип виявляється у здатності контролювати за банківською групою на 

консолідованій основі, враховувати аспекти діяльності банківської групи у 

міжнародному масштабі); принцип обміну інформацією (передбачає, що для 

ефективного регулювання ІБ існує необхідність в обміні інформацією між 

органами нагляду країни походження капіталу і регулювальними органами країни 

перебування іноземного капіталу, доцільно враховувати особливості та правові 

вимоги країни розташування материнської структури БІК, розробляти критерії 

оцінювання інформації щодо діяльності та фінансової стійкості материнського 

банку, можливостей фінансової підтримки в кризових умовах тощо). 

Державне регулювання ІБ потребує виявлення та характеристики основних 

вихідних положень, які становлять загальне методологічне підґрунтя наукової 

проблематики. Визначення форм, методів та інструментів, за допомогою яких 

державні регулювальні органи впливають на ІБ, дасть змогу окреслити та 



 137 

проаналізувати найефективніші з них у різні періоди розвитку економіки.  

Взаємодія форм, методів та інструментів утворює механізм регулювання. 

Механізм ДРІБ – це процес взаємодії 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 

державних органів для забезпечення ефективного розвитку БС країни. 

Здебільшого під механізмом державного регулювання економіки науковці 

розуміють сукупність форм, методів, інструментів впливу держави на соціально-

економічні відносини, які складаються між суб’єктами й об’єктами регулювання в 

процесі узгодження інтересів [215, с. 6]. Механізм ДРІБ треба розглядати як 

послідовність дій елементів системи (форм, методів, інструментів), за допомогою 

яких суб’єкти регулювання впливають на об’єкти, щоб забезпечити ефективне 

функціонування системи загалом (рис. 2.6). Отже, ДРІБ передбачає використання 

регулювальними органами сукупності методів та інструментів, за допомогою яких 

суб’єкти регулювання реалізують свої функції, дотримуючись основних 

принципів. Кожному виду та формі ДРІБ притаманні свої методи й інструменти. 

Науковці мають різні погляди на форми державного регулювання. 

Стеченко Д. до основних форм державного регулювання зачисляє: комплексне 

(індикативне) планування економічного та соціального розвитку; прогнозування 

розвитку народного господарства та кон’юнктури ринку; реалізація національних 

і цільових комплексних програм; керування господарською діяльністю державних 

підприємств; бюджетно-податкова, грошово-кредитна та амортизаційна політика; 

система соціального захисту населення [386, с. 67]. Лобозинська С. пропонує 

розрізняти форми державного регулювання БС за ознакою цільового спрямування 

регулювання та виділяє форми, спрямовані на: формування інституційного 

середовища існування банків (законодавче, нормативно-правове, грошово-

кредитне регулювання); організацію та регламентацію банківської діяльності 

(вступне регулювання, регулювання діяльності на кредитному, валютному, 

фондовому ринках, ліквідація та реорганізація банків); забезпечення контролю за 

БС та застосування заходів впливу до банків (банківський нагляд, 
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антимонопольне, податкове регулювання, фінансовий моніторинг, державний 

соціальний контроль, державний господарський контроль, державний контроль 

силових структур) [218, с. 75]. Савелко Т. виділяє форми фінансово-правового 

регулювання відносин, які виникають із банківської діяльності: нормотворчість; 

реєстрація конкретних кредитних організацій, надання дозволів на залучення 

іноземного капіталу, відкриття філій і представництв іноземних банків, кредитних 

організацій; виконання грошово-кредитного регулювання; проведення 

державного контролю та нагляду за банківською діяльністю; прийняття судами 

рішень з питань банківської діяльності [359, с. 76]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Механізм ДРІБ 

 

Законодавство України містить різні підходи до форм регулювання. 

Державне регулювання банківської діяльності згідно Закону України “Про 

Національний банк України” проводять у формі адміністративного та 

індикативного регулювання [307]. Закон України “Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг” визначає такі форми 

державного регулювання [334]: 1) ведення державних реєстрів фінансових 

установ і ліцензування діяльності з надання фінансових послуг; 2) нормативно-
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правове регулювання діяльності фінустанов; 3) нагляд за діяльністю фінустанов; 

4) застосування уповноваженими державними органами заходів впливу; 5) 

проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг. 

Оскільки форма – це найбільш загальний вияв процесу регулювання, то на 

підставі окремих видів регулювання треба виокремлювати різні його форми, а 

також розрізняти форми регулювання, які притаманні практично всім видам ДРІБ. 

Вважаємо, що основні форми державного регулювання розвитку ІБ, враховуючи 

цілі регулятивної політики, такі: правове регулювання, грошово-кредитне 

регулювання, банківський нагляд, податкове, конкурентне регулювання, а також 

заходи адміністративно-економічного регулювання, які спрямовані на створення 

умов для ефективного функціонування БС, забезпечення її міжнародної інтеграції 

та безпеки національної економіки. Особливої уваги набувають заходи 

адміністративно-економічного регулювання, які пов’язані з формуванням системи 

безпеки національної БС, передбачають вжиття заходів для забезпечення безпеки 

та мінімізації ризиків окремих БІК на внутрішньому рівні (за допомогою 

внутрішньобанківських відділів безпеки) та БС загалом (за допомогою реалізації 

функцій Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, Державної служби 

фінансового моніторингу України тощо). У межах кожної з наведених найбільш 

загальних форм ДРІБ виділяємо такі напрями [49, с. 148]: 

1) правове регулювання (притаманне усім видам державного регулювання, 

оскільки ґрунтується на розробленні та ухваленні законодавчих актів, 

нормативно-правових документів, вказівок регулювальних органів різних рівнів і 

стосується процесів створення чи ліквідації БІК і безпосереднього 

регламентування їхнього функціонування на території країни, зокрема діяльності 

на внутрішніх і міжнародних фінансових ринках, співпраці з іншими банками та 

центральним банком. Оскільки застосування будь-яких методів чи інструментів 

регулювання має бути юридично обґрунтованим і з законодавчим підґрунтям, то 

саме правове регулювання вважаємо однією з головних складових ДРІБ); 

2) організаційне регулювання (більш виражене і конкретне, адже стосується 

порядку організації діяльності БІК на ринку, виявляється шляхом розроблення 
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вимог щодо реєстрації та ліцензування БІК, визначення основних організаційно-

правових форм функціонування іноземних банків у країні, порядку відкриття 

філій і представництв банків-нерезидентів, реорганізації та ліквідації БІК тощо); 

3) функціональне регулювання (спрямоване на досягнення функцій 

державних органів щодо регулювання ІБ, яке реалізується не лише через 

діяльність органу банківського нагляду, а й забезпечує виконання функцій 

іншими органами державної влади, зокрема, антимонопольними, податковими 

органами, органами фінансового моніторингу, внутрішніх справ, виконання 

рішень, ухвалених судовими органами тощо); 

4) фінансове регулювання (спрямоване за забезпечення фінансової 

стабільності сектору ІБ та БС країни загалом. Реалізація фінансового регулювання 

виявляється через використання різних фінансових методів та інструментів: 

контроль за фінансовим станом БІК, дотримання ними обов’язкових економічних 

нормативів діяльності, визначення норм обов’язкового резервування, реалізація 

процентної політики, регулювання цін на банківські послуги, надання кредитів 

рефінансування, використання механізмів підтримки ліквідності, пільгового 

оподаткування тощо). 

В економічній науковій і довідковій літературі існують різні трактування 

понять метод та інструмент, проте за своїм змістом усі визначення понять методи 

державного регулювання та інструменти державного регулювання схожі. 

Водночас існують різні підходи до класифікації методів та інструментів 

державного регулювання. Словникова література подає визначення методів 

державного регулювання економіки як способи впливу держави, використовуючи 

певні інструменти на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційні 

структури, щоб створити умови для ефективного функціонування згідно з 

напрямами державної економічної політики [155, с. 200]. Подібне визначення 

подали Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З., лише уточнюючи, що це 

“способи впливу держави через законодавчі і виконавчі органи” [114, с. 28]. Вони 

пропонують класифікувати методи державного регулювання економіки на: 

адміністративні, економічні, донорські, протекціоністські [114, с. 30]. Швайка Л. 
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виділила чотири групи методів державного регулювання економіки: правові, 

адміністративні, економічні та специфічні [432, с. 44]. Чистов С. розрізняє методи 

державного регулювання за двома ознаками, за формами впливу виділяє прямі та 

непрямі, а за способами впливу – правові, адміністративні, економічні та 

пропагандистські (морально-етичні) методи [115, с. 17]. До методів прямого 

впливу зачисляє правові та адміністративні, а до непрямих – економічні та 

пропагандистські. Такої ж позиції дотримуються Гриньова В. та Новікова М. [98], 

Стеченко Д. [386, с. 69], Воротін В. [80]. Дещо іншим є підхід Конопатської Л. та 

Гарячек І., які виділяють три головні економічні методи регулювання: податкові, 

нормативні та коригуючі [198, с. 14]. Яворська Т. поряд із адміністративними та 

економічними методами державного регулювання виділила також інституційні, 

які регламентують поведінку об’єктів регулювання за допомогою неформальних 

правил і норм, розроблення, прийняття і затвердження законів та нормативно-

правових актів [443, с. 35]. Отже, науковець поєднує регулятивні функції 

інституцій із правовими методами регулювання.  

Петренко К. усі методи та інструменти, які використовує держава для 

регулювання банківської діяльності, поділила за формами на економічні 

(коригуючі) та адміністративні (податкові, нормативні). Автор стверджує, що 

ринкова економіка постійно потребує формування нових і комбінування існуючих 

інструментів та методів, які б підвищували ефективність функціонування БС, 

захищали інтереси вкладників [288]. Корнилюк Р. пропонує класифікувати 

методи регулювання діяльності іноземних банків за такими ознаками [201, с. 120]: 

напрямами діяльності банку (порядок реєстрації, надання ліцензій, регулювання 

персоналу, порядок гарантування вкладів, регламентація операцій, заборона 

застави вітчизняних підприємств, регулювання транскордонного руху капіталу, 

оподаткування іноземних банків); сферою впливу (політичні, економічні, 

інформаційні); юридичною силою (законодавчі, адміністративні, неформальні); 

правовим характером (обмежувальні, нормативні, стимулюючі); спрямованістю на 

іноземні банки (прямі, опосередковані); масштабами впливу (загальноекономічні, 

загальносистемні, загальні для вітчизняних банків, загальні для іноземних банків, 
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індивідуальні для іноземного банку); юридичними формами присутності банків 

(регулювання філій, нових дочірніх банків, поглинутих банків, представництв). 

На наш погляд, методи ДРІБ – це сукупність підходів, прийомів і способів 

впливу державних органів на розвиток ІБ у країні, спрямованих забезпечити 

ефективне функціонування БС та підвищити розвиток економіки. Вважаємо, що 

до методів ДРІБ доцільно зачислити: правові, адміністративні, економічні та 

специфічні. Кожну з груп методів треба деталізувати. Так, у межах правого 

регулювання доцільно розрізняти законодавче (за допомогою розроблення й 

ухвалення законодавчих актів) і нормативно-правове регулювання (за допомогою 

розроблення й ухвалення нормативно-правових актів регулювальних органів).  

В адміністративному регулюванні виділимо регламентаційні (передбачають 

використання процедур, пов’язаних із регламентуванням порядку створення, 

ліцензування, реорганізації та ліквідації БІК, організації діяльності банків з 

іноземною участю та ФІБ на різних ринках, забезпечення грошово-кредитного 

регулювання та банківського нагляду шляхом визначення облікової політики, 

обов’язкового резервування, порядку рефінансування, інспектування, організації 

антимонопольної та податкової політики, регулювання цін, перевірки дотримання 

законодавчих вимог у сфері фінансового моніторингу, соціального страхування 

тощо) та протекціоністські (визначення квот на участь іноземного капіталу в 

окремих банках і в капіталі БС, 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 

визначених вимог тощо) методи.  

В економічному регулюванні виокремимо стимулювальні (стимулювання, 

гарантування, визначення пільг), нормативно-коригувальні (нормування і 

лімітування, резервування, оподаткування, ціноутворення) та роз’яснювально-

інформаційні (консультування, інформування, роз’яснення тощо) методи.  

Специфічні методи регулювання поділяємо на перспективні (прогнозування 

розвитку ІБ, планування та розроблення програм, концепцій розвитку БС за 
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участю іноземних інвесторів, поліпшення інвестиційного клімату в країні для 

залучення іноземних інвестицій у БС) та захисні (забезпечення захисту інтересів 

учасників ІБ, сприяння захисту національних інтересів, розроблення системи 

безпеки національної БС та економіки тощо) методи. 

Словникові джерела повідомляють, що найвідомішими інструментами 

впливу держави на економічні процеси в умовах ринкової економіки є: фінансові, 

адміністративні, інформаційно-консультативні [147, с. 149]. Фінансові 

інструменти – найпоширеніші засоби проведення економічної політики, оскільки 

вони відповідають ринковій економіці. Одним із таких інструментів є фінансова 

допомога (субсидії, пільгове оподаткування тощо) як основа політики 

стимулювання, за допомогою якої відбувається непрямий регулювальний вплив 

на прийняття рішень, а також державні інвестиції в інфраструктуру. Засобами 

найбільш значного державного втручання в економіку є адміністративні 

інструменти (заборони, норми, дозволи тощо), які в умовах ринкової економіки 

треба використовувати як виняток. Інформаційно-консультативні інструменти – 

найменш інтенсивні за ступенем втручання в економіку, однак в окремих 

ситуаціях мають особливе значення в поширенні суспільної думки через засоби 

масової інформації [147, с. 149]. 

Інструментами державного регулювання варто вважати знаряддя, які 

використовує держава для створення ефективної системи розвитку ІБ. У межах 

кожного методу ДРІБ виділяємо певний набір інструментів, які забезпечують 

досягнення поставлених цілей. До інструментів регулювання ІБ в країні належать: 

податки, ціни, обмеження, ліміти, законодавчі та нормативно-правові акти, 

санкції за порушення вимог діяльності, попит і пропозиція, кредити, проценти 

тощо. Кожен метод (правовий, адміністративний, економічний чи специфічний) 

має власні інструменти, за допомогою яких держава найбільш ефективно 

реалізовує свої регулятивні функції (рис. 2.7). 

Методи правового регулювання – це сукупність прийомів і способів впливу 

права на суспільні відносини [147, с. 409]. Основою правового регулювання є 

юридичні норми поведінки суб’єктів ІБ, які реалізуються через розроблення та 
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ухвалення законодавчих і нормативно-правових актів. Вимоги до норм правового 

регулювання такі: своєчасність, стабільність, повнота, внутрішня узгодженість 

[115, с. 19]. До правових методів ДРІБ зачисляємо сукупність законодавчих і 

підзаконних нормативних актів, внутрішньобанківських документів, а також 

директив, конвенцій та інших міжнародних документів, ратифікованих Україною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Методи та інструменти ДРІБ 

 

Інструментами правового регулювання ІБ є: Конституція, кодекси, закони, 

укази, положення, інструкції, постанови, накази, методичні рекомендації, роз’яс-

нення, листи, міжнародні конвенції, директиви, договори, внутрішньобанківські 

документи тощо. Відзначимо, що БІК, зареєстровані у країні-реципієнті, 

здебільшого керуються законодавчими та нормативними вимогами, визначеними 

для виконання усіма банками. У більшості країн немає розробленого спеціального 

законодавства щодо діяльності БІК, а їхня регламентація відбувається на 

загальних підставах. Ухвалені правові документи, зазвичай, містять окремі 

положення, які передбачають особливі вимоги до таких банків, наприклад, щодо 

порядку відкриття дочірніх структур іноземних банків і філій, вимог до подання 

відповідної документації, розміру статутного капіталу новостворюваного банку, 

порядку виконання обов’язкових нормативів і стандартів тощо. 

Адміністративні методи державного регулювання економіки – методи 

Методи ДРІБ Інструменти ДРІБ 

Адмініс-

тративні 

методи 

Реєстрація та ліцензування, вимоги й 

обмеження, дозволи, квотування, 

норми і стандарти, санкції тощо 

Регламентаційні 

Протекціоністські 

 

Правові 

методи 

Конституція, кодекси, закони, укази, 

положення, інструкції, постанови, на-

кази, методичні рекомендації, роз’яс-

нення, листи, міжнародні конвенції, 

директиви, договори, внутрішньобан-

ківські документи тощо 

Законодавчі 

Нормативно-правові 

Економічні  

методи 

Нормативи і ліміти, резервування, 

ціни, податки і збори, пільги, 

стимули, гарантії тощо 

 

Стимулювальні 

Нормативно-коригувальні 

Роз’яснювально-інформаційні 

Специфічні 

методи 

Перспективні 

 Захисні  

 

Прогнози, програми розвитку, особ-
ливі вимоги, роз’яснення, поширення 

інформації тощо 



 145 

впливу держави на економіку за допомогою адміністративних важелів для 

вирішення проблем, які не під силу ринковим механізмам. Зазвичай це пряме 

управління з боку держави, яке передбачає використання системи державних 

замовлень і контрактів, застосування ліцензій, дозволів, квот, санкцій і штрафів; 

упровадження норм і стандартів, які регламентують вимоги до якості робіт, 

послуг, продукції, до організації виробничих процесів, операцій на внутрішньому 

і зовнішньому ринках тощо; встановлення державних цін, цінових тем, 

виконується за допомогою нормативних актів, вказівок, розпоряджень [147, с. 

395]. НБУ до адміністративного регулювання зачисляє [307]: реєстрацію банків і 

ліцензування їхньої діяльності; визначення вимог та обмежень щодо діяльності 

банків; застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; нагляд 

за діяльністю банків; надання рекомендацій щодо діяльності банків. 

Адміністративні методи регулювання передбачають надання дозволів чи 

обмеження діяльності БІК і використовують державні регулювальні органи після 

ухвалення відповідного рішення. Адміністративні методи є обов’язковими до 

виконання і затверджуються правовими нормами. Вони характеризуються 

безальтернативністю і пов’язані з необхідністю захисту інтересів громадян, 

суспільства та національної економіки загалом. Вважається, що адміністративні 

методи регулювання є винятковими, їх застосовують лише у випадках, коли 

ринкові методи не є дієвими. Надмірне використання адміністративних методів 

послаблює економічну свободу, спричиняє активізацію корупції та тіньового 

бізнесу. Проте, за кризових умов своєчасне та правильно організоване втручання 

держави з використанням адміністративних методів забезпечить зменшення 

негативних наслідків і посилить стабільність. Така ситуація можлива лише за 

ефективного управління та прийняття економічних рішень, які не суперечать 

інтересам економічних суб’єктів [72, с. 605]. 

Регулювання з боку держави за допомогою адміністративних методів має не 

допустити вихід на ринок ненадійних і фінансово нестабільних іноземних банків, 

що може бути спричинено лише отриманням ними короткострокових 

спекулятивних прибутків і підриватиме стабільність усієї БС країни-реципієнта. 
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Регулювальні органи контролюють цілі виходу іноземних банків на зарубіжні 

ринки, визначають критерії допуску банків-нерезидентів на ринок, які можуть 

стосуватися фінансових показників діяльності материнських структур, подання 

звітності, міжнародної репутації, структури власності та компетенції керівного 

складу БІК. Органи державного регулювання, зазвичай, звертають увагу на рівень 

нагляду та регулювальні заходи до банків у країні розташування материнського 

банку, дотримання вимог щодо контролю за запобіганням відмиванню коштів, 

отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, визначення вимог 

щодо гарантування вкладів клієнтів, змога проведення нагляду на консолідованій 

основі, можливість обміну інформацією та відкриття філій і дочірніх банків у 

країні розташування материнського банку тощо. Входження іноземного банку на 

ринок країни-реципієнта може регулюватися визначенням дозволів на відкриття 

ФІБ і створення дочірніх БІК або обмеження щодо виконання окремих видів 

банківських операцій (наприклад, залучення депозитів від фізичних осіб тощо). 

Застосування протекціоністських адміністративних методів може передбачати 

подальше обмеження збільшення частки іноземного капіталу в банку. 

Адміністративні методи ДРІБ реалізуються за допомогою таких 

інструментів: реєстрація БІК, акредитація філії та представництва іноземного 

банку; ліцензування діяльності іноземного банку (надання банківської ліцензії, 

генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій тощо); вимоги до: 

функціонування БІК у країні-реципієнті; подання інформації про структуру 

власності банків; проведення фінансового моніторингу; порядку реорганізації 

банку, введення тимчасової адміністрації в банку, порядку злиття та поглинання 

банку; ліквідації БІК; виконання норм законодавчих і нормативно-правових 

документів; обмеження на проведення окремих операцій; дозволи на виконання 

окремих банківських операцій у країні-перебування; квотування загальної участі 

іноземного капіталу в БС або визначення квот на участь іноземного інвестора в 

одному банку (такого квотування в Україні немає, проте є в деяких зарубіжних 

країнах); норми і стандарти; санкції за невиконання законодавчих вимог, 

недотримання визначених нормативів діяльності (заборони на проведення 
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окремих операцій, визначення підвищених економічних нормативів, збільшення 

резервів, відсторонення посадових осіб банків від виконання обов’язків, 

попередження, застереження, штрафи та пені, притягнення до відповідальності за 

порушення вимог тощо) [49, с. 154]. 

Економічні (індикативні) методи ДРІБ – непрямі. За використання цих 

методів державні органи застосовують фінансові або матеріальні стимули впливу 

на економічні інтереси суб’єктів ІБ. Застосування економічних методів 

державного регулювання дає змогу створювати умови, які спонукають суб’єктів 

ІБ діяти в потрібному для суспільства напрямі, вирішувати ті чи інші завдання 

згідно з загальнодержавними та приватними інтересами. Регулювання за 

допомогою економічних методів дає змогу суб’єктам ІБ зберегти право на вільний 

вибір своєї поведінки. Деякі автори до основних економічних методів державного 

регулювання зачисляють грошово-кредитне регулювання [432, с. 52]. Інші 

стверджують, що економічне регулювання виконується інструментами 

фіскальної, бюджетної, податкової, грошово-кредитної, амортизаційної та інших 

напрямів державної економічної політики [115, с. 22]. 

НБУ до індикативного регулювання зараховує [307]: запровадження 

обов’язкових економічних нормативів; визначення норм обов’язкових резервів 

для банків; норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних 

банківських операцій; процентної політики; рефінансування банків; налагодження 

кореспондентських відносин; управління золотовалютними резервами, 

охоплюючи валютні інтервенції; проведення операцій з цінними паперами на 

відкритому ринку; імпорт та експорт капіталу. Напрями адміністративного та 

індикативного регулювання, які подає НБУ, занадто звужені та конкретизуються 

лише на діяльності центрального банку як регулятора банківського ринку і не 

враховують такі важливі аспекти державного регулювання: податкову, 

конкурентну та інші види державної політики тощо. 

Економічні методи ДРІБ в Україні реалізують за допомогою таких 

інструментів: нормативи, які визначає НБУ, обов’язкові до виконання усіма 

банками, у тім числі й БІК (до обов’язкових економічних нормативів належать: 
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нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику та інвестування; ліміти, які 

визначає НБУ (зокрема, ліміти валютної позиції), а також внутрішнє лімітування 

в БІК, щоб мінімізувати ризики діяльності); резервування (передбачає визначення 

вимог до порядку обов’язкового резервування коштів на коррахунку в НБУ, 

створення резервного фонду та резервів під активні операції тощо); ціноутворення 

(облікова політика НБУ, процентна політика, комісії за надання банківських 

послуг тощо); податки, пільги (наприклад, визначення пільгового оподаткування 

для стимулювання залучення іноземних інвесторів тощо), стимули, гарантії тощо. 

Адміністративні та економічні методи ДРІБ передбачають відображення 

передусім сфери та характеру впливу держави на об’єкти регулювання. Поділ 

методів ДРІБ на адміністративні та економічні досить умовний. Будь-який 

економічний регулятор містить елемент адміністрування хоча б тому, що 

контролюється тією чи іншої державною адміністративною службою, яка 

використовує його після ухвалення відповідного рішення [218, с. 76]. Окремі 

інструменти, які застосовують у межах цих методів (наприклад, санкції за 

порушення вимог), є адміністративними та економічними. Адміністративні й 

економічні методи мають прямий і непрямий вплив на об’єкт державного 

регулювання. Зазначимо, що адміністративні та економічні методи й інструменти 

повинні мати правове підґрунтя, бути регламентованими законодавчими чи 

нормативними документами. Зазвичай ці методи застосовують у комплексі й вони 

є складовими усього механізму ДРІБ. 

Специфічні методи пов’язані, на наш погляд, із специфікою та 

особливостями регулюючого об’єкта (наприклад, визначення особливих вимог до 

об’єкта регулювання, відмінних від загальних регулятивних вимог у цій сфері). 

До специфічних методів регулювання ІБ потрібно зачислити: прогнозування 

розвитку ІБ та його впливу на БС; програмування, тобто розроблення програм і 

концепцій розвитку БС за участі іноземних інвесторів; визначення особливих 

вимог до окремих видів діяльності іноземних банків на внутрішньому ринку 

країни; сприяння захисту економічних інтересів учасників ІБ, стимулювання 

поліпшення інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій у БС; 

забезпечення та підтримка довіри до БІК тощо. 
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Специфічні методи застосовують регулювальні органи за допомогою таких 

інструментів: прогнози розвитку БС за участю іноземних інвесторів; програми 

розвитку ІБ та БС; особливі вимоги до створення та діяльності БІК (спеціальні 

значення економічних нормативів, наявність додаткових документів на 

реєстрацію та ліцензування БІК, подання документів для нагляду на 

консолідованій основі тощо); розкриття достовірної фінансової інформації про 

діяльність БІК (відображення інформації про банки на офіційних інтернет-сайтах, 

подання інформації про структуру власності, оприлюднення фінансової звітності 

тощо), вимоги до захисту прав учасників ІБ; консультування, роз’яснення, 

поширення інформації про рейтинг та репутацію БІК тощо. 

Методи та інструменти ДРІБ доцільно подавати відповідно до поставлених 

цілей і форм регулювання. Побудуємо матрицю відповідності інструментів та 

цілей ДРІБ, яка наведена у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Матриця відповідності інструментів та цілей ДРІБ 

 
 

Методи та  

інструменти 

 

 

 

 

Цільова  

спрямованість 

ДРІБ 

Правові 
Адміністративні та 

економічні 
Специфічні 

К
о

н
ст

и
ту

ц
ія

  

к
о

д
ек

с
и

  

за
к
о

н
и

  

п
ід

за
к
о

н
н

і 
н

о
р

м
ат

и
в
н

і 
а
к
ти

  

м
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

, 
р

о
з’

я
сн

ен
н

я
 т

о
щ

о
 

п
о

р
я
д

о
к
 р

еє
ст

р
ац

ії
 

л
іц

е
н

зу
в
ан

н
я
 

в
и

м
о

ги
 й

 о
б

м
еж

ен
н

я
 

к
в
о

ти
 ,

 н
о

р
м

и
 т

а 
ст

ан
д

ар
ти

 

са
н

к
ц

ії
  

н
о

р
м

ат
и

в
и

 т
а 

л
ім

іт
и

 

р
ез

ер
в
у

в
ан

н
я
 

ц
ін

о
у

тв
о

р
ен

н
я
 

п
о

д
ат

к
и

 

п
іл

ь
ги

 

ст
и

м
у

л
и

 

га
р

ан
ті

ї 

п
р

о
гн

о
зу

в
ан

н
я
 

п
р

о
гр

ам
у

в
ан

н
я
 

в
и

зн
ач

ен
н

я 
о
со

б
л
и

в
и

х
 в

и
м

о
г 

сп
р

и
я
н

н
я
 з

ах
и

ст
у

 
ек

о
н

о
м

іч
н

и
х

 і
н

те
р

ес
ів

 

п
ід

тр
и

м
к
а 

д
о

в
ір

и
 

Формування ефективного банківського 

нагляду та контролю за діяльністю БІК з 

боку центрального банку 

* * * * * * * * * * * *        * * * 

Забезпечення розвитку конкуренції між 

вітчизняними й іноземними банками 
* * * * *   * * *   *   * * * * * * * 

Оптимізація податкової політики щодо 

регулювання ІБ 
* * * * *    * *    * * * * * * *   

Сприяння міжнародному співробітництву та 

інтеграції країни у світовий фінансовий 

простір 

* * * * *   * * *    * * * * * * * * * 

Розробка системи економічної безпеки розви-

тку вітчизняного й іноземного банківництва 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Отже, механізм ДРІБ передбачає використання сукупності форм, методів та 

інструментів для досягнення ефективного результату відповідно до поставлених 



 150 

цілей регулювання. Форми є найбільш загальним виявом процесу державного 

регулювання. Основні форми ДРІБ такі: правове регулювання, грошово-кредитна 

політика та банківський нагляд, податкове та конкурентне регулювання. До 

методів ДРІБ зачисляємо правові, адміністративні, економічні та специфічні. 

Кожен із цих методів має власні інструменти, за допомогою яких державні 

регулювальні органи забезпечують ефективне виконання покладених на них 

функцій, сприяють розвиткові ІБ, БС та економіки країни. 

 

2.4. Інституційні моделі регулювання іноземного банківництва 

 

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. Головна 

проблема розвитку системи ДРІБ – інституційна складова, зокрема, сукупність 

взаємопов’язаних інституцій, які прямо чи опосередковано впливають на 

розвиток ІБ, визначають основні правила й умови ведення банківської діяльності, 

а також наглядають і регулюють ІБ в країні-реципієнті. Стабільний розвиток БС 

безпосередньо пов’язаний із ефективно побудованим інституційним середовищем 

державного регулювання банківництва. Саме інституційні державні регулювальні 

органи розширюють сферу використання фінансових інструментів і підвищують 

ефективність функціонування банківського ринку. Недосконалість інституційної 

побудови, часті зміни в структурі та кадровому складі державних органів, брак 

інформаційного обміну та прозорості регулятивної діяльності, надмірна 

політизованість, функціональна невідповідність між органами влади на 

державному та регіональному рівнях, а також необхідність забезпечення 

інституційних взаємозв’язків і державних стимулювальних чинників розвитку ІБ і 

сприяння економічної безпеки країни потребують визначення впливу 

внутрішнього та міжнародного інституційного регулювання розвитку ІБ. 
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У науковій економічній літературі виникають суперечності щодо 

трактування понять інституції та інститути. Позиції авторів різні, інколи 

абсолютно протилежні. Крім того, існують думки щодо неточності перекладу 

терміна, що призводить до плутанини в економічній науці. У передмові першого 

російського перекладу книги Т. Веблена “Теорія бездіяльного класу” (1984) 

зазначено, що розділення понять інституції й інституту є “досить умовним, 

оскільки в концепціях інституціоналістів вони мають надзвичайно широкий та 

розмитий зміст” [381, с. 6]. У своїх дослідженнях О. Іншаков та Д. Фролов 

зазначили, що в зарубіжній інституціональній теорії основною категорією є саме 

“інституція”, а термін “інститут” має обмежену сферу застосування і практично 

не вживається в наукових текстах. На відміну від російської теорії та практики, в 

Україні термін “інституція” більше вживаний, ніж поняття “інститут” [174, с. 53]. 

Аналіз наукових підходів до визначення понять інституту та інституції наведено у 

таблиці А.6 додатку А. 

Розглядаючи поняття інститут, зазначимо, що, на думку Д. Норта, з одного 

боку, інститути є “структурами, які люди накладають на свої взаємовідносини”, а 

з іншого – це “правила гри в суспільстві” [260, с. 6]. Учасниками цієї “гри” 

Норт Д. називає організації, які створюють на різних напрямах розвитку. Він 

виділив формальні обмеження – закони, принципи, правила та неформальні 

обмеження – договори, угоди і норми поведінки [261, с. 90]. Дотримання цих 

обмежень забезпечує центральний інститут – держава [442, с. 343]. Юхименко П. 

зауважив, що будь-який інститут – це набір певних правил (якщо їх застосовують 

більше, ніж до однієї людини), тоді як правила – не завжди інститут [442, с. 333]. 

На думку О. Канцурова, соціально-економічний інститут треба проаналізувати 

щодо завершеності, зокрема, на наявність усіх елементів регулювання: 

формальних та (або) неформальних норм, механізму забезпечення їх дотримання 

та органу, який реалізує механізм, санкції [180, с. 20]. 

Смагін В. пропонує розрізняти поняття “інституціональна структура” та 

“інституціональне середовище”. Під інституціональною структурою ринку автор 

розуміє сукупність інститутів, їхню роль і вплив на обіг фінансових активів, а під 
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інституціональним середовищем – взаємодію інститутів та організацій [377, с. 43]. 

Юхименко П. вважає, що інституційне середовище формують правила, які 

безпосередньо визначають альтернативи для формування інших правил, які 

зазнають змін з більшими витратами, тобто є глобальними. Такі глобальні правила 

складаються з конституційних (утворюють ієрархічну структуру держави), або 

політичних і економічних (заборона на злиття, квотування, підвищення мита тощо). 

Детально досліджували інституційне регулювання банківської діяльності 

колектив авторів за редакцією професора С. Реверчука. У монографії науковці 

відзначають, що “інституційне регулювання банківської діяльності – це 

регулювання, яке ґрунтується на використанні різноманітних інститутів 

(державних, правових, фінансових, грошових, моральних, корпоративних, 

етичних, громадських, політичних, психологічних, соціальних тощо)” [169, с. 17].  

У монографії Юхименка П. “Фінансова думка України” за науковою 

редакцією Федосова В. розглянуто інституційно-ринкову систему, яка охоплює 

такі підсистеми: інституціонально-правову (правила і норми, закріплені в 

законодавстві, контрактах і правовій поведінці, інститутах судової системи, 

неформальних формах відносин), інституціонально-економічну (правила і норми 

економічної поведінки, закріплені в інститутах ринку і ринкової інфраструктури), 

інституціонально-технологічну (технологічні норми і способи їхньої зміни, 

закріплені в інституціональних формах) [442, с. 341]. 

Погоджуємося з думкою, яку висловлює А. Ткач, що ринок сам є особливим 

інститутом і водночас сукупністю багатьох інфраструктурних елементів. Як 

інститут – це сукупність певних норм і правил, що обмежують діяльність 

учасників ринку, а з іншого боку, ринок – це певна система організацій, за 

допомогою організаційно-економічної діяльності яких досягаються цілі учасників 

ринку й суспільства [396, с. 37]. Існують думки про те, що державне регулювання 

виникає у той момент, коли ринкове регулювання неефективне. Ділоренцо Т. 

вважає, що філософія системи захисту державного регулювання ґрунтується на 

ідеї про те, що ринкова система зазнає провалів, таких, як “монополія вільного 

ринку”. Він відстоює думку про те, що державне регулювання формувалося 
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наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. як реакція на “провал” ринку [120, с. 65]. 

Варто згадати концепцію ринково-інституційної школи (К. Армстронг, 

Б. Балаши, М. Бійє, Ж. Вейлер, Г. Кремер, М. Портер), яка, досліджуючи 

міжнародну економічну інтеграцію, наполягала на певному компромісі між 

ринковими та державними регулятивними механізмами. Представники цієї школи 

стверджували, що державний регулятивний механізм може мати компроміс з 

ринковим за умови координації економічної політики держав, регулювання 

економіки та обмеженого, але необхідного втручання держави в дію ринкового 

механізму [48, с. 75]. Робимо висновок, що для підтримання економічної 

рівноваги необхідне взаємодоповнення ринкового та регулювального механізмів. 

Згідно з концепцією ринково-інституційної школи в контексті форм інтеграції їх 

поділяють на інституційні та неінституційні групи. До інституційних належать 

створення спільних органів на підставі реалізації принципу взаємодоповнення 

ринкового та регулювального механізмів, а щодо неінституційних, то перевагу 

надають ринковим механізмам, за мінімальної участі держави [48, с. 76]. 

У регулюванні ІБ, на наш погляд, треба розрізняти дві складові – інститут 

держави й інститут ринку, які за допомогою сукупності інституцій та організацій, 

норм та правил поведінки економічних суб’єктів забезпечують функціонування 

БС країни та економіки загалом. Важливість цих двох складових обґрунтована в 

працях науковців. На думку Т. Стоніера, “від самого початку інститут держави 

розвивався для вирішення проблем законодавства, правопорядку та оборони” 

[478, с. 90]. До базових інститутів відкритої ринкової економіки, які впливають на 

розвиток БС, належать: інститут вільного підприємництва, інститут приватної 

власності та інститут конкуренції. Ці інститути, на думку Лобозинської С., мають 

вагомий вплив на сферу органів державного регулювання БС та функціональні 

економічні системи саморегуляції [218, с. 90–91]. 

Отже, інституційне середовище ДРІБ враховує взаємодію регулювальних 

суб’єктів держави та ринку, їхній вплив на діяльність та активність учасників ІБ. 

Суб’єктами ДРІБ є контролюючі та регулювальні органи, а об’єктами – установи, 

створені за участю іноземних інвесторів (дочірні структури, представництва, 
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ФІБ). Резиденти та нерезиденти країни-реципієнта, яких обслуговують БІК, є 

учасниками ІБ, але не потрапляють під сферу регулювання, оскільки не належать 

до об’єктів системи ДРІБ. На ринку під впливом попиту та пропозиції 

відбувається регулювання і врівноваження потреб, можливостей для задоволення 

фінансових вимог учасників ІБ. Важливе значення в регулюванні має саме 

держава, регулятивна роль якої особливо простежується в періоди фінансової 

нестабільності та кризових явищ в економіці. 

Опираючись на погляди Норта Д. щодо функціонування формальних 

(закріплених у законодавчих та інших нормативних актах, означають 

обов’язковість дотримання, що забезпечується системою державних органів) і 

неформальних (норми і правила соціально-культурного та морально-

психологічного типу) інститутів [259, с. 18], виділимо інститути регулювання ІБ. 

До формальних інститутів, які створені людьми і враховують наявність різних 

обмежень та вказівок на проведення окремих дій чи операцій, на нашу думку, 

належать: міжнародні (наддержавні) та національні органи державного 

регулювання економіки та БС, законодавчі та нормотворчі органи, спеціалізовані 

органи державного регулювання та нагляду, БІК. Формальні норми і правила, на 

думку А. Чухна, утворюють ієрархічну, тобто інституційну, структуру економіки 

та суспільства [431, с. 5].  

Враховуючи те, що інститути – це межі взаємодії окремих людей і структур, 

то, крім формальних відносин, виокремлюють також неформальні інститути, які 

сформовані з неписаних кодексів поведінки, загальноприйнятих умов, традицій 

ведення бізнесу тощо [259, с. 19]. До неформальних інститутів регулювання ІБ 

зачисляємо: довіру до іноземних банків, ділові стосунки, корупцію, бюрократію, 

лобіювання, родинні зв’язки, традиції країни-реципієнта тощо, які позитивно та 

негативно впливають на розвиток ІБ. Формальні та неформальні обмеження 

доповнюють одне одного, впливають на ефективність ДРІБ. Негативний вплив 

корупції на розвиток ІБ зменшується шляхом розроблення державними органами 

системи боротьби з корупцією, що охоплює адміністративно-правові інструменти, 

стимули безкорупційної діяльності, а також відповідальність за правопорушення. 
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Аналізуючи, ми виявили, що розвиток ІБ в Україні регулюють дві 

самостійно діючі інституційні системи, які формують сукупність регулювальних 

інституцій, норм і правил: 1) міжнародна (наддержавна, наднаціональна) 

інституційна система регулювання (регламентує діяльність іноземних банків на 

ринку країни-інвестора та міжнародному фінансовому ринку); 2) національна або 

державна інституційна система регулювання (передбачає регулятивну діяльність 

державних органів країни-реципієнта). Усі суб’єкти системи ДРІБ варто поділити 

на інституції, які впливають на діяльність іноземних банків на глобальному та 

локальному рівнях. Наднаціональні органи впливають на діяльність іноземних 

банків на глобальному рівні, водночас національні (внутрішньодержавні) 

інституції впливають на функціонування БІК на локальному (у межах країни 

розташування іноземного капіталу) рівні. Саме національний інституційний 

рівень формує систему ДРІБ, яка однак перебуває під значним впливом 

наднаціональних органів, що реалізовують рекомендаційні, консультаційні та 

контрольні функції. Такий вплив меншою мірою виявляється в Україні та інших 

державах – не членах ЄС, а найбільший вплив має в країнах ЄС, хоча залежність 

від діяльності та рішень таких органів є високою і в нашій країні. 

Міжнародні наднаціональні регулювальні органи визначають вимоги до 

достатності банківського капіталу, методи оцінки та мінімізації банківських 

ризиків, принципи ефективного банківського нагляду, визначають міжнародні 

стандарти ведення банківського бізнесу тощо. Роль таких інституцій є значною у 

тих секторах економіки, де проводять операції на міжнародних ринках, зокрема 

щодо діяльності іноземних банків на зарубіжних ринках. Зупинити міжнародний 

рух банківського капіталу майже неможливо, хіба що шляхом закриття державами 

кордонів для припливу іноземного капіталу. Говлет М. і Рамеш М. вважають, що 

міра, до якої держава може відстоювати свою суверенність, залежить від 

суворості міжнародного тиску та природи проблеми, а також від рис, 

притаманних самій державі [90, с. 81]. Вплив таких міжнародних економічних 

інституцій, як Базельський комітет, СБ, МВФ, СОТ, ЄЦБ, FATF, Егмонтська 

група тощо, зазвичай є різним у різних державах, економічних системах і 
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секторах державної політики. Рівень міжнародного впливу на політику 

державного регулювання залежить від таких чинників: економічна могутність 

країни, відкритість економіки, лібералізація ринків, інвестиційний клімат, рівень 

конкуренції, національна законодавча база тощо. Такий міжнародний вплив є 

позитивним і негативним. Так, дотримання міжнародних стандартів ведення 

банківського бізнесу сприятиме інтеграції вітчизняного банківництва у світовий 

простір, однак перенесення світових шаблонів ведення бізнесу потребує його 

адаптації відповідно до рівня розвитку економіки і БС певної країни. 

У світовій практиці функціонування БС використовують різні моделі 

інституційної побудови системи державних органів банківського регулювання та 

нагляду. У деяких країнах (Нідерланди, Греція, Іспанія, Нова Зеландія) органами 

регулювання та нагляду за діяльністю приватних національних банків і БІК є 

структурні підрозділи (управління, департаменти) центральних банків, а в інших 

(Швеція, Японія, Норвегія) – незалежні контролюючі органи, комісії чи агентства, 

або ж регулювання проводять декілька контролюючих органів. У багатьох країнах 

(Австрія, Португалія) існують інституційні моделі регулювання, які передбачають 

створення спеціального відділу, зазвичай, при міністерстві фінансів. З огляду на 

те, що особливої дискусійності в Україні останні роки набули питання створення 

мегарегулятора фінансового ринку, зазначимо, що такі “мегарегулятори” 

функціонують у Великій Британії, Канаді, Австрії, Німеччині, Польщі та ін. [218, 

с.85]. У більшості країн інституційні моделі регулювання залежать від їхнього 

історичного й економічного розвитку, традицій ведення банківництва, 

менталітету, характеру і структури БС тощо. Зауважимо, що немає окремих 

органів, які б проводили регулювання іноземних банків, тому ці банки підпадають 

під загальний регулятивний механізм БС. У багатьох країнах (Швейцарії, Великій 

Британії та ін.) створені асоціації БІК, які хоч і не мають прямого впливу на 

регулятивні процеси, однак виконують низку дій і відстоюють інтереси БІК. 

Досліджуючи інституційні моделі регулювання БС, натрапляємо на різні 

думки науковців. Деякі вважають, щоб компенсувати недостатність регулювання 

та банківського нагляду контролюючі органи підвищують вимоги до достатності 
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капіталу банків [459, с. 98]. Інші автори, аналізуючи у масштабах банківського 

сектору Західної Європи, засвідчують, що специфічною особливістю цього 

регіону є наявність більш розгалуженої і місткої системи інститутів, які 

виконують функції банківського регулювання і нагляду [423, с. 49]. Багато 

науковців розглядають інституційну організацію системи банківського 

регулювання та нагляду з погляду функціональних організацій, які своєю 

діяльністю впливають на функціонування банків. Вважаємо, що інституційну 

модель ДРІБ треба розглядати 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 задля забезпечення власних інтересів 

економічних суб’єктів і досягнення загальної мети – розвитку БС (додаток И). 

Національні органи законодавчої та виконавчої державної влади в Україні, 

зокрема ВРУ, Президент України, КМУ, НБУ, є інституційними суб’єктами 

системи ДРІБ та впливають на його розвиток шляхом розроблення й ухвалення 

законодавчих і підзаконних актів, змін до них щодо діяльності БІК тощо. До цієї 

групи також належить Міністерство юстиції України, яке виконує загальні 

нормотворчі функції в державі. До інституційних суб’єктів системи ДРІБ в 

Україні зачисляємо державні органи, подані на рис. 2.8, а також інші міністерства, 

відомства та органи центральної та місцевої влади, які впливають на розвиток ІБ, 

залучення іноземного капіталу у вітчизняну БС та міжнародну діяльність банків. 

Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній 

чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі 

функції з реалізації державної політики. Структура та характеристика діяльності 

основних інституційних суб’єктів системи ДРІБ наведена у додатку К. 

Детальніше розглянемо основні з них. 

ВРУ, яка, відповідно до Конституції, є єдиним органом законодавчої влади, 

створює сприятливі умови для розвитку ІБ в Україні, забезпечуючи фінансову 

стабільність і незалежність вітчизняної БС. До повноважень ВРУ належать [199]: 

ухвалення законів; визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 
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соціального, національно-культурного розвитку; контроль за діяльністю 

КМУ; надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України і 

денонсація міжнародних договорів України й ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Національне інституційне середовище ДРІБ в Україні 
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Створені при ВРУ Комітети проводять законопроектну діяльність, а також 

виконують організаційні та контрольні функції у межах наданих їм повноважень 

[327]. Структура і характеристика роботи Комітетів ВРУ, які відіграють провідну 

роль у розвитку ІБ, наведені у таблиці К.1 додатка К. До складу ВРУ входять 

також інші Комітети, які опосередковано впливають на розвиток ІБ в Україні. До 

головних напрямів ДРІБ у межах компетенції ВРУ належать: прийняття, зміна та 

скасування законодавчих актів, які регулюють діяльність банків з вітчизняним та 

іноземним капіталом, а також ФІБ в Україні; укладання міжнародних договорів 

відповідно до законів України; визначення основних засад внутрішньої та 

зовнішньої політики держави; затвердження загальнодержавних програм розвитку 

економіки та банківського сектору з урахуванням участі іноземних інвесторів у 

БС; розгляд, затвердження та зміна структури державних органів у сфері 

регулювання ІБ та БС тощо. Закони, які ухвалює ВРУ, підписує Президент, який 

має право вето щодо них. Він забезпечує державну незалежність, національну 

безпеку, представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає 

міжнародні договори України, призначає на посади та звільняє з посад половину 

складу Ради НБУ, має інші повноваження, визначені Конституцією України [199]. 

Президент у структурі органів державного регулювання видає укази і 

розпорядження, які є обов’язковими до виконання в Україні. Серед них виділимо 

укази, які стосуються делегації України для участі у переговорах з МБРР, 

Європейською Комісією, ЄБРР, Європейським інвестиційними банком щодо 

підготовки різних проектів та укладення міжнародних договорів та угод, Указ 

“Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі” 

№ 813/2009 від 8 жовтня 2009 р., укази про призначення та припинення 

повноважень членів наглядових рад державних банків, розпорядження про 

уповноваження відповідальних осіб на підписання відповідних угод тощо. 

КМУ, який є вищим органом виконавчої влади в Україні, відповідальний 

перед Президентом, підконтрольний і підзвітний ВРУ. Уряд у межах своєї 

компетенції видає постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання, які 

підписує Прем’єр-міністр. Основні функціональні характеристики діяльності 
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КМУ наведені у таблиці К.2 додатка К. Як інституційний суб’єкт ДРІБ КМУ: 

вживає заходів щодо реалізації державної політики в частині регулювання БС та 

ІБ відповідно до законодавчих актів України; координує діяльність міністерств, 

державних комітетів і відомств з питань регулювання іноземного інвестування у 

БС; приймає нормативні акти з питань банківської діяльності у випадках, 

передбачених законодавством України; у межах своєї компетенції вносить на 

розгляд ВРУ пропозиції щодо системи державних комітетів і відомств – органів 

оперативного державного регулювання розвитку іноземного інвестування у БС 

України; проводить переговори й укладає міжурядові договори з питань 

регулювання БС, забезпечує виконання міжнародних договорів України всіма 

державними органами управління тощо. 

Вагому роль у розвитку ІБ відіграють такі інституційні суб’єкти державного 

регулювання: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, МЗС 

України, МВС України, Міністерство фінансів України та Міністерство юстиції 

України та ін. Основними завданнями міністерств як органів, які забезпечують 

формування та реалізацію державної політики в сфері ІБ, є: забезпечення 

правового регулювання; визначення пріоритетних напрямів розвитку; надання 

роз’яснень та інформування щодо ведення державної політики; узагальнення 

практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його 

вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, 

актів Президента, КМУ на розгляд Президентові України та КМУ; забезпечення 

проведення соціального діалогу на галузевому рівні тощо. Функціональна 

характеристика ролі МЗС, МВС, Міністерства фінансів у розвитку ІБ наведена у 

таблиці К.2 додатка К. У структурі центрального апарату Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України сформовано департаменти і відділи, 

діяльність яких і координація з іншими органами влади сприяє залученню 

іноземних інвестицій у БС і розвитку ІБ в Україні (табл. К.3 додатка К). 

Міністерство юстиції України (Мін’юст) є центральним органом виконавчої 

влади, до структури якого входять департаменти, наведені у таблиці К.4 додатка 

К. Основні напрями діяльності Мін’юсту, зокрема в частині регулювання ІБ, такі: 

1) державна реєстрація нормативних актів, які стосуються функціонування БС 
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України, порядку створення та діяльності на її території БІК, акредитації ФІБ 

тощо; 2) нормотворча діяльність, зокрема підготовка проектів нормативних актів 

та затвердження їх у вигляді наказів Мін’юсту; 3) правова експертиза 

нормативних актів і законопроектів на відповідність законодавству ЄС, 

антикорупційна експертиза й ін.; 4) забезпечення створення та функціонування 

Єдиних і Державних реєстрів інформаційної мережі Мін’юсту; 5) міжнародно-

правове співробітництво у цивільних і кримінальних справах; правове 

двостороннє та багатостороннє міжвідомче співробітництво; співробітництво з 

міжнародними інституціями (ООН, Радою Європи та ін.) тощо [239].  

Через Міністра юстиції координується декілька центральних органів 

виконавчої влади, серед яких мають значення в розвитку ІБ Державна 

реєстраційна служба України та Державна виконавча служба України. Державна 

реєстраційна служба забезпечує ведення та функціонування державних реєстрів і 

виконує інші функції, наведені в таблиці К.2 додатка К. Основні функції 

державних реєстраторів щодо регулювання ІБ виявляються при проведенні 

державної реєстрації БІК в Україні. Вони виконують: передачу до органів 

державної статистики, податкових органів, Пенсійного фонду України 

повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних 

дій, у тім числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів 

юридичних осіб-банків з іноземним капіталом. Державна виконавча служба 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового 

виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів 

України; здійснює державний нагляд і контроль за додержанням законодавства 

про виконавче провадження та ін. [239]. Основні функціональні характеристики 

діяльності Державної служби статистики та Державної служби з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва подані в табл. К.2 додатка К. 

Рекомендації міжнародних органів регулювання, зокрема Групи з розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, передбачають існування у 

кожній країні підрозділу фінансової розвідки. Згідно з Законом України “Про 

ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування 
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тероризму” органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу 

фінансової розвідки, є центральний орган виконавчої влади з питань фінансового 

моніторингу України. Відповідно до Закону України “Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму” та Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України, таким центральним органом виконавчої влади з питань 

фінансового моніторингу є Державна служба фінансового моніторингу України 

(Держфінмоніторинг) (табл. К.2 додатка К). Держфінмоніторинг, як 

інституційний суб’єкт ДРІБ, відповідно до поставлених завдань: узагальнює 

практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

правових актів, які належать до його компетенції; співпрацює з органами 

виконавчої влади, іншими державними органами, діяльність яких пов’язана з 

запобіганням і протидією легалізації (відмиванню) злочинних доходів; бере 

участь у міжнародному співробітництві з цих питань (укладає міжнародні 

договори, забезпечує співробітництво з FATF та іншими міжнародними 

організаціями); проводить аналіз ефективності заходів щодо функціонування 

системи фінансового моніторингу; забезпечує координацію діяльності державних 

органів у цій сфері тощо [112]. Основні структурні підрозділи 

Держфінмоніторингу, які покликані виявляти фінансові операції з легалізації 

злочинних доходів або фінансування тероризму, наведені у таблиці К.5 додатка К. 

Саме банки є найактивнішими в системі звітування серед суб’єктів 

первинного моніторингу. Вони надсилають основну частину повідомлень про 

операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Найбільшу кількість 

повідомлень банками про фінансові операції було подано на кінець 2011 р. 

(1 062 215 повідомлень) та на кінець 2008 р. – 1 048 197 повідомлень. На початок 

2013 р. кількість повідомлень, надісланих банками до Держфінмоніторинг, 

складала 943 862, що становить 96,77 % від загальної кількості надісланих 

повідомлень. Частка повідомлень, які надіслали банки, коливається впродовж 

аналізованого періоду (2007–2012 рр.), однак є високою і становить понад 96 % 

усіх повідомлень, надісланих до Держфінмоніторингу [112]. 

Вагомий вплив на функціонування в Україні БІК мають податкові органи. 
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Від початку 90-х років ХХ ст. податкові органи України, як і податкове 

законодавство, пройшли тривалий шлях розвитку, реструктуризації та 

реформування. Державну податкову службу (ДПС) України було створено ще в 

1990 р. Згідно зі змінами, які внесені до законодавства у 1992 р., вона діяла при 

Міністерстві фінансів України у складі Головної державної податкової інспекції 

(ГДПІ) України, державних податкових інспекцій у АР Крим, областях, районах, 

містах і районах у містах [177]. В основу побудови організаційної структури 

органів ДПС було покладено структуру жорсткої вертикальної централізації з 

прив’язкою до адміністративно-територіального устрою держави. Згодом у 

процесі реорганізації ДПС було створено нові підрозділи: примусового стягнення 

податків; роботи з платниками податків; Державного реєстру фізичних осіб; 

апеляцій; організації документальних перевірок; податкової поліції; боротьби з 

корупцією; організаційно-розпорядчий; економічного аналізу. У 1993 р. органи 

ДПС України зачислили до державних органів, які беруть участь у боротьбі з 

організованою злочинністю та створили Валютну інспекцію України для 

контролю за законністю валютних операцій. У цей період у ГДПІ відбувалась 

перебудова структури податкових інспекцій за функціональним принципом, 

створювались підрозділи, зокрема ревізійні, обслуговування платників. Вже у 

серпні 1996 р. провели чергову модернізацію податкових органів та утворили 

Державну податкову адміністрацію (ДПА) [178]. Податкова служба вийшла з 

підпорядкування Міністерства фінансів України і стала центральним органом 

виконавчої влади, а державні податкові адміністрації в областях, районах, містах і 

районах у містах – самостійними одиницями, які не входять до складу місцевих 

державних адміністрацій. У 1998 р. керівництво ДПА прийняло рішення щодо 

підготовки та запровадження Програми модернізації ДПС України, а у вересні 

2003 р. підписано кредитну угоду зі СБ про фінансування проекту модернізації 

служби, розрахованого до 2013 р. [177]. 

У грудні 2010 р. був ухвалений Податковий кодекс України, який заклав 

основи нової податкової політики в державі. Наприкінці 2010 р. на виконання 

Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 “Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади” розпочато чергову реорганізацію ДПА у 
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ДПС України. З березня 2012 р. Державну податкову адміністрацію України було 

реорганізовано в Державну податкову службу [178]. На цьому модернізація та 

реформування податкових органів не закінчились, у грудні цього ж року ДПС 

України було ліквідовано внаслідок її об’єднання з Державною митною службою 

України в Міністерство доходів і зборів України. А вже у березні 2014 р. КМУ 

ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України і знов 

відновити діяльність ДПС та Державної митної служби. Однак і на цьому 

реформування податкових органів не було завершеним і Постановою КМУ № 160 

від 21 травня 2014 р. була утворена Державна фіскальна служба (ДФС) як 

центральний орган виконавчої влади. ДФС здійснює регулювання ІБ шляхом 

створення системи оподаткування БІК. Основні її завдання такі [110]: 

контролювання за додержанням податкового законодавства, правильністю 

обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових 

фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, 

визначених законодавством; внесення пропозицій щодо вдосконалення 

податкового законодавства; прийняття правових актів і методичних рекомендацій 

з питань оподаткування; роз’яснення законодавства з питань оподаткування тощо. 

Основні департаменти у структурі податкових органів України, які врегульовують 

питання діяльності та оподаткування БІК і ФІБ, наведені в таблиці К.6 додатка К. 

Відповідно до Податкового кодексу податкова міліція складається зі 

спеціальних підрозділів, які ведуть боротьбу з податковими правопорушеннями, 

контролюють додержання податкового законодавства, виконують оперативно-

розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції [292]. До основних 

завдань податкової міліції належать [292]: запобігання кримінальним та іншим 

правопорушенням у сфері оподаткування, зокрема виявлення фактів ухилення від 

оподаткування БІК, їх розслідування та розкриття справ; розшук осіб, які 

переховуються від слідства та суду за правопорушення; виявлення фактів, 

запобігання та протидія корупції в податкових органах тощо. 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) – це державний орган зі 

спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту 

конкуренції у підприємницькій діяльності. Головні завдання АМКУ – участь у 
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формуванні та реалізації конкурентної політики України [268]. АМКУ контролює 

дотримання антимонопольного законодавства, щоб запобігти негативним 

наслідкам, які притаманні монополізації, контролює за злиттям і поглинанням у 

БС, концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання, сприяє 

розвитку добросовісної конкуренції, сприяє забезпеченню розвитку 

конкурентного середовища у БС та ІБ в Україні.  

Відповідно до Конституції прокуратура України становить єдину систему, 

на яку покладають [199]: підтримання державного обвинувачення в суді; 

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 

законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням 

законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах тощо. Згідно з 

законодавством України до системи органів прокуратури належать: Генеральна 

прокуратура України, прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя 

(на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них 

прокуратури, а також військові прокуратури. У структурі Генеральної 

прокуратури України створені управління та відділи, які забезпечують [390]: 

захист прав і свобод громадян та інтересів держави при застосуванні законів про 

адміністративні правопорушення; захист фінансово-економічних інтересів 

держави; конституційні засади підприємницької діяльності; нагляд за 

додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу 

з організованою злочинністю та корупцією; нагляд за додержаннями законів 

органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, митними та податковими 

органами; ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань і статистичної 

інформації; міжнародно-правове співробітництво та ін. 

До органів судової влади в Україні належать: Конституційний суд, 

Верховний суд України, Вищий адміністративний суд України, Вищий 

господарський суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ. Найвищий судовий орган у системі судів 

загальної юрисдикції – Верховний суд України. Щодо врегулювання питань 

функціонування іноземних банків він переглядає справи з підстав неоднакового 
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застосування судами (судом) касаційної інстанції тієї самої норми матеріального 

права у подібних правовідносинах, а також проводить інші дії, визначені 

законодавством України. У складі Верховного суду України діють: Судова палата 

в адміністративних справах, Судова палата у господарських справах, Судова 

палата у кримінальних справах, Судова палата у цивільних справах.  

Серед справ за участі БІК, що діють в Україні, які розглядали органи 

судової влади та Верховний суд України, виділимо справи, які пов’язані з 

розглядом таких питань: цивільні справи, що виникають з кредитних відносин 

між БІК і позичальниками; позови з приводу визнання недійсними договорів 

(кредитних та іпотечних); позови про стягнення заборгованості за кредитами 

шляхом звернення стягнення на заставлене майно; справи про визнання прав 

вкладника за договором банківського вкладу, стягнення заборгованості за 

договорами банківського вкладу, пені та процентів від простроченої суми; справи 

про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо 

юридичних і фізичних осіб; справи, які виникають з корпоративних відносин; 

справи про службові злочини з ознаками корупційних діянь тощо. Позивачами є 

самі БІК та клієнти банків. БІК, які фігурували у справах Верховного суду 

України, а також інших органів судової влади такі [392]: ПАТ КБ “Надра”, “ПАТ 

“ОТП банк”, ПАТ “Дочірній банк Сбербанку Росії”, ПАТ “Альфа-Банк”, ПАТ 

“Дельта-Банк”, ПАТ “Ерсте Банк”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ 

“Правекс-Банк”, ПАТ “Укрсоцбанк” та ін. 

Національний банк України згідно з чинним законодавством є особливим 

центральним органом державного управління, юридичний статус, повноваження, 

завдання і функції якого визначає Конституція, Закон України “Про Національний 

банк України” та інші законодавчі акти [329]. Він економічно самостійний орган, 

не відповідає за зобов’язаннями органів державної влади та інших банків, а 

органи державної влади та інші банки не відповідають за зобов’язаннями НБУ, 

крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов’язання. Основна 

функція НБУ – забезпечення стабільності грошової одиниці України. Крім того, 

НБУ в межах своїх повноважень сприяє стабільності БС, додержанню стійких 

темпів економічного зростання, підтримує економічну політику КМУ, за умови, 
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що це не перешкоджає досягненню основних цілей. НБУ є основним органом 

банківського регулювання і нагляду, тому має неабиякий вплив на 

функціонування в Україні банків з вітчизняним капіталом і БІК [251]. 

Характеристика діяльності основних підрозділів у структурі НБУ, які впливають 

на розвиток ІБ, наведені у таблиці К.7 додатка К. 

НБУ як орган банківського нагляду відіграє провідну роль у інституційному 

регулюванні ІБ, проте у цьому процесі активну участь беруть й інші інституції. 

Лише порядок створення БІК в Україні передбачає залучення багатьох державних 

органів, кожному з яких притаманні свої функції (рис. 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Інституційне регулювання порядку створення БІК в Україні 

 

У межах своєї компетенції інституційне регулювання ІБ виконують також 

такі державні органи: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР), Національний депозитарій України (НДУ), Державна іпотечна 

установа (ДІУ) тощо. Характеристика їхнього функціонального впливу на 

розвиток ІБ в Україні наведена у таблиці К.2 додатка К. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб функціонує на засадах, які 

визначені Законом України від 23 лютого 2012 р. № 4452-VI “Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб”, який набув чинності 22 вересня 2012 р. 

ФГВФО гарантує кожному вкладнику учасника Фонду відшкодування коштів за 

його вкладами, враховуючи проценти у розмірі вкладів на день настання 

недоступності вкладів, у розмірі, який визначило чинне законодавство. Станом на 

початок 2015 р. розмір гарантованої суми відшкодування становив 200 тис. грн. 

Також до повноважень ФГВФО належить діяльність щодо виведення 
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неплатоспроможних банків з ринку, проводячи тимчасову адміністрацію та їхню 

ліквідацію [332], а також сприяння зміцненню довіри до БС, стимулювання 

залучення коштів у БС України тощо. 

Відповідно до законодавства України учасниками ФГВФО є банки, участь 

яких у Фонді обов’язкова, та які набувають статусу учасника Фонду в день 

отримання ними банківської ліцензії. Отож, банки, які мають банківську ліцензію, 

є учасниками Фонду, крім АТ “Ощадбанк” та АТ “Родовід Банк”. Тобто БІК, 

зареєстровані в Україні та мають банківську ліцензію, також є учасниками 

ФГВФО. Станом на 01.11.2015 р. учасниками ФГВФО були 128 банків, які 

зареєстровані в Україні, з них 40 БІК, серед яких 18 – зі 100 % участю іноземних 

інвесторів [121]. Банки зобов’язані сплачувати до Фонду збори, визначені 

законодавством України, зокрема, початкові, регулярні та спеціальні збори з 

учасників. Не можуть бути учасниками ФГВФО в Україні ФІБ, а кошти за 

вкладами у ФІБ, відкритих в Україні, Фондом не відшкодовуються. Фонд не 

відшкодовує кошти, розміщені на вклад власником істотної участі банку (у тім 

числі іноземним власником істотної участі у банку) [332]. 

Органи державної влади та НБУ не мають права втручатися в діяльність 

ФГВФО щодо реалізації законодавчо закріплених за ним функцій і повноважень. 

Регулятивна діяльність ФГВФО щодо ІБ виявляється в тому, що він: визначає 

вимоги та регулює участь БІК у системі гарантування вкладів фізичних осіб; 

контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним учасником 

Фонду; бере участь в інспекційних перевірках проблемних банків за пропозицією 

НБУ; аналізує фінансовий стан банків щоб виявити ризики у їхній діяльності та 

прогнозувати потенційні витрати Фонду на виведення неплатоспроможних банків 

з ринку та відшкодування коштів вкладникам; проводить заходи щодо організації 

виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку; застосовує до банків та їхніх керівників 

фінансові санкції; приймає нормативно-правові акти з питань, зачислених до його 

повноважень, які є обов’язковими до виконання банками, у тім числі БІК, 

юридичними та фізичними особами й ін. 

Асоціація українських банків – це суб’єкт регулювання ІБ в Україні, який 
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має вагомий вплив на діяльність БІК. АУБ є всеукраїнською недержавною, 

добровільною, некомерційною організацією, яка об’єднує діючі в Україні 

вітчизняні банки та БІК, представляє їхні системні інтереси у відносинах з НБУ, 

ВРУ, Адміністрацією Президента, КМУ, податковими органами, Верховним 

судом України, іншими державними та недержавними установами й 

організаціями [10]. Призначення АУБ полягає у сприянні розвиткові національної 

БС. Безпосередній вплив АУБ на розвиток ІБ відбувається у таких напрямах її 

діяльності: участь у правовій діяльності з питань розвитку БС України шляхом 

організації роботи над проектами правових актів і змін до них; співпраця з НБУ у 

питаннях забезпечення ефективності та стабільності функціонування БС; 

сприяння підвищенню довіри до банків шляхом організації системної роботи з 

засобами масової інформації та громадськістю, запобігання банкрутству банків, 

формування принципів поведінки банків тощо; представлення інтересів банків в 

органах державної влади, а також за кордоном шляхом розширення зв’язків з 

банками у зарубіжних країнах та ін. [10]. 

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) створена, щоб сприяти 

побудові стабільної фінансової системи України, вирішенню завдань і проблем 

БС для збільшення прибутковості бізнесу та розвитку національної економіки. У 

структурі НАБУ створено шість комітетів, які реалізують лобіювання інтересів 

банків-членів, проводять аналіз та розробляють пропозиції щодо внесення змін до 

банківського законодавства тощо [256]. Структура та характеристика діяльності 

комітетів НАБУ наведена у таблиці К.8 додатка К. 

Місцеві органи влади, зокрема, обласні та міські ради здійснюють 

регулювання ІБ на регіональному рівні. Їхня діяльність має найбільший вплив на 

розвиток ІБ в частині забезпечення привабливості регіону для іноземних 

інвесторів та стимулювання вкладення коштів у регіональний банківський бізнес, 

зокрема створення БІК у регіонах, а не централізація їх у столиці країни. Місцеві 

органи влади розробляють стратегії розвитку регіонів. Такі стратегії, на наш 

погляд, мають бути орієнтовані також на регіональний розвиток економіки за 

участю іноземних банківських капіталів, зокрема, передбачати: залучення 

іноземних інвесторів до купівлі малих регіональних банків; стимулювання участі 
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іноземних банків у розвитку економіки регіону; формування стратегічно 

важливих напрямів вкладення коштів у регіональний розвиток і розвиток міст. 

Діяльність інституційних суб’єктів державного регулювання, які 

опосередковано впливають на розвиток ІБ, позначається здебільшого на 

активності залучення іноземного капіталу в БС України, зокрема передбачає: 

визначення основних засад державної політики щодо поліпшення інвестиційного 

клімату, залучення та ефективного використання іноземних інвестицій для 

забезпечення розвитку БС та економіки України; аналіз та узагальнення проблем, 

які стримують іноземне інвестування в БС та економіку України, а також 

визначення шляхів їх вирішення; розгляд проблем регулювання іноземного 

інвестування на макроекономічному рівні, у тім числі у БС, розроблення проектів 

державних програм і законодавчих актів; сприяння формуванню привабливого 

іміджу України серед потенційних іноземних інвесторів тощо. 

Інші інституції – міністерства, відомства та державні органи влади також у 

межах покладених на них функціональних обов’язків впливають на розвиток ІБ, 

залучення іноземного капіталу в БС України, діяльність БІК і ФІБ. Функції 

інституційних суб’єктів ДРІБ не повинні дублюватися, проте вони повинні діяти 

взаємоузгоджено й обмінюватися інформацією задля підвищення ефективності 

своєї роботи. Схема взаємодії органів, які здійснюють інституційне регулювання 

ІБ в Україні, зображена у додатку Л. 

Отож, розвиток ІБ перебуває під впливом національних і наднаціональних 

регулювальних органів. Роль міжнародного інституційного середовища 

виявляється у порядку та формах іноземного інвестування, нормах і вимогах до 

створення підпорядкованих структур іноземних банків, а також у впливі на 

ефективність нагляду за діяльністю банків у країнах походження та країнах 

розташування іноземних капіталів. Банки, виходячи на зарубіжні ринки, 

враховують не лише специфіку країни, куди спрямована іноземна інвестиція, а й 

керуються міждержавними нормами та рекомендаціями ведення банківського 

бізнесу. На внутрішньому (національному) рівні інституційне регулювання ІБ 

реалізують через систему державних і місцевих органів, функції яких не повинні 

дублюватися, але їхню діяльність треба спрямовувати на найефективніше 
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використання іноземних банківських капіталів, стимулювання розвитку ІБ в 

країні та розроблення напрямів підвищення стабільності БС України. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. ДРІБ є складовою державного регулювання банківської діяльності і 

державного регулювання економіки. ДРІБ – 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. 

2. Загальнонауковими методами дослідження ДРІБ є: системний, наукової 

абстракції, історичний, логічний, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, 

економіко-статистичний, групування, моделювання, табличний, графічний, 

прогнозування й ін. У дослідженні ДРІБ також потрібно застосовувати специфічні 

методи, які притаманні саме ДРІБ і забезпечують виявлення особливостей, 

закономірностей і напрямів підвищення ефективності регулювання ІБ. 

3. ДРІБ є складною динамічною системою, яка охоплює сукупність 

взаємопов’язаних елементів, форми, методи та інструменти якої утворюють 

механізм ДРІБ. Вагома роль у системі ДРІБ належить визначенню цілей, функцій 

і стратегій ДРІБ. Сама система ДРІБ включає підсистеми (законодавче 

регулювання, регулювання центральним банком, податкове, конкурентне, 

внутрішньобанківське) і належить до надсистеми – наддержавне регулювання ІБ. 

4. Класифікаційними ознаками ДРІБ є: спосіб втручання держави в ІБ, 

характер регулювання державою, методи державного регулювання, спосіб впливу 

на об’єкт, періодичних проведення регулювальних заходів, умови 

загальноекономічного розвитку, ступінь охоплення державного регулювання, 

територіальна спрямованість, цілі державного регулювання та ін. 

5. Механізм ДРІБ – це послідовність дій окремих елементів системи ДРІБ 

(форм, методів та інструментів), за допомогою яких реалізуються діючі в 
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конкретних умовах у певний період економічні принципи та закони. За 

допомогою чітко визначених складових механізму суб’єкти ДРІБ можуть 

впливати на об’єкти і забезпечувати найвищу ефективність функціонування і 

розвитку ІБ в країні. Основними формами ДРІБ є: правове регулювання, грошово-

кредитна політика, податкове, конкурентне регулювання. До методів ДРІБ 

належать: правові, адміністративні, економічні, специфічні, які варто деталізувати 

для сприяння підвищенню ефективності регулювання. Інструментами ДРІБ є: 

податки та збори, ціни, пільги, обмеження, дозволи, нормативи, санкції тощо. 

6. Ефективність механізму ДРІБ залежить від дотримання основних 

принципів у процесі його реалізації. До загальних принципів ДРІБ належать: 

законність, відповідальність, незалежність, гнучкість, прозорість, об’єктивність, 

оптимальність, ефективність, оперативність, неперервність. Специфічними 

принципами ДРІБ є: захист економічних інтересів, неупередженість, 

стимулювання розвитку національної економіки, узгодженість і консолідований 

нагляд, принцип обміну інформацією. 

7. Світовій практиці притаманні різні моделі інституційного регулювання, 

пов’язані або зі створенням окремих органів регулювання БС, або виділенні 

окремих підрозділів у державних інституціях. В Україні для ДРІБ застосовується 

змішана система регулювання, де основним регулювальним органом банківського 

ринку є НБУ, а решта функціональних обов’язків щодо регулювання ІБ покладені 

на різні органи, які діють у межах своїх повноважень. 

8. Ефективність державних регулювальних органів залежить від їхньої 

взаємодії та координації діяльності у сфері ІБ, чіткого розмежування та 

виключення дублювання функцій, забезпечення відповідальності за прийняття 

рішень, спрямування роботи щодо формування фінансово стабільної БС та 

сприяння розвитку економіки держави загалом. Поряд із державними органами, 

регулювання ІБ відбувається на підставі дії ринкового механізму, який сам 

створює умови для формування відповідного інституційного середовища. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [49; 52; 

54; 57; 58; 72; 73]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

3.1. Стан і періодизація розвитку іноземного банківництва в Україні 

 

Важливим джерелом фінансування економіки у переважній більшості країн 

світу є іноземний капітал. Стабільний розвиток БС та економіки України потребує 

вирішення важливих питань, серед яких проблеми залучення іноземного 

банківського капіталу в Україну, відкриття ФІБ, безпека вітчизняного 

банківського бізнесу. Дослідження становлення ІБ на українських землях 

переконує в тому, що з економічним розвитком у країні з’являлись можливості 

для залучення іноземного капіталу в БС. 

Початком історії розвитку вітчизняної БС автори вважають період після 

прийняття Декларації “Про державний суверенітет України” у 1991 р., коли 

постало питання про створення власної фінансово-кредитної системи. Постанова 

Верховної Ради Української РСР “Про проголошення незалежності України” 

№ 1427-XII від 24 серпня 1991 р. [330], Декларація та Закон “Про економічну 

самостійність Української РСР” на законодавчому рівні закріпили за нашою 

державою право на самостійне формування власної БС та створення банків в 

Україні [430, с. 74]. У березні 1991 р. ухвалено Закон України “Про банки і 

банківську діяльність”, який став фундаментом формування нової БС. 

Основні тенденції залучення іноземного капіталу в БС простежуються на 

підставі періодизації розвитку ІБ [342, с. 127–132]. Історично процес розвитку ІБ в 

незалежній Україні та створення БІК варто поділити на кілька періодів. Це 

початковий (1991–1992 рр.), зародження (1993–1995 рр.), активізація (1996–

1997 рр.), стабілізація (1998–1999 рр.), інертність (2000–2004 рр.), відродження 

(2005–2007 рр.), вичікування (2008–2010 рр.), трансформації (2011–2012 рр.) та 

відпливу капіталу (2013 – до тепер). Критерієм поділу є кількісні параметри змін 

обсягів іноземного капіталу, а також якісний критерій – активність створення та 

функціонування БІК в Україні. Детальніше проаналізуємо кожен з періодів. 

1. Початковий період (1991–1992) охарактеризуємо незацікавленістю з боку 
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іноземних інвесторів щодо вкладення капіталів у БС України [342, с. 127]. Таку 

незацікавленість пов’язуємо передусім з початком формування нової БС, яка 

після розпаду Радянського Союзу перебувала фактично в стані занепаду. Повна 

відсутність іноземних капіталів в умовах адміністративно-командної економіки 

України, державна монополія, підпорядкування та контроль за діяльністю банків 

зумовлювали необхідність визначення можливостей виникнення нових приватних 

банків і БІК. Закон України “Про банки і банківську діяльність”, ухвалений у 

1991 р., визначав можливість реєстрації банків з іноземних держав, БІК, а також 

було передбачено, що мінімальний розмір статутного фонду БІК встановлював 

НБУ, але не менше 1 млн екю за офіційним курсом грошової одиниці України, 

визначеним НБУ [308]. Не було ухвалено також і спеціальних законодавчих та 

нормативних актів, які б урегульовували питання іноземного інвестування у БС 

України. Загальні положення щодо іноземного інвестування визначали: Закони 

України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-XII, ухвалений 

16.04.1991 р. (обумовлював потребу проведення консультацій щодо можливості 

створення іноземних представництв на території Української РСР для 

забезпечення зовнішньоекономічних інтересів) [325], “Про захист іноземних 

інвестицій” № 1540а-XII від 10.09.1991 р. [323], “Про інвестиційну діяльність” 

№ 1560-XII від 18.09.1991 р. [326] тощо. Наголосимо, що вже з 90–х років ХХ ст. 

у постсоціалістичних країнах іноземні інвестори досліджували ринок банківських 

послуг, опановували нові сегменти ринку та вкладали іноземні капітали у БС.  

2. Упродовж періоду зародження (1993–1995) почали залучати зарубіжні 

капітали та створювати перші БІК. Саме в цей час розпочали діяльність на 

вітчизняному ринку “Креді Ліоне Україна”, АБ “Даміана-банк”, АКБ “Юнекс”, 

“Прем’єрбанк”, АК “Промекономбанк” та ін. У період зародження в Україні 

існувала значна кількість банків (на кінець 1993 р. – 211) і вже у 1994 р. було 

створено 12 БІК, з яких один – зі 100 % участю нерезидентів. Питома вага 

кількості БІК у загальній кількості банків України у 1995 р. становила 5,2 %, а 

частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків на кінець 1995 р. – 1,1 %.  

В Україні були також зареєстровані представництва іноземних банків, 
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зокрема, у червні 1993 р. “Комерційного банку А. Г.” (Німеччина) і квітні 1994 р. 

“Ландесбанк Берлін АГ в Україні” (Німеччина) [173]. Отож, за значної кількості 

зареєстрованих в Україні банків, БІК мали невелику питому вагу. Але цей період 

став зародженням і формуванням основ подальшого розвитку ІБ в Україні. 

3. У період активізації (1996–1997) панувала сприятлива макроекономічна 

ситуація, зниження темпів інфляції, початок економічного зростання, що 

спричинило прихід зарубіжних інвесторів і зростання кількості БІК на 

українському ринку [342, с. 128]. У цей час в Україні функціонувало 229 банків. 

Вже у 1996 р. було зареєстровано ще два БІК, один з яких – зі 100 % участю 

іноземних інвесторів, а станом на кінець 1997 р. їхня кількість збільшилась у 1,6 

раза й становила 22 банки з часткою нерезидентів (серед яких шість – зі 100 % 

іноземним капіталом) проти 14 на кінець 1996 р. [271]. Упродовж 1997 р. було 

створено чотири банки зі 100 % іноземним капіталом. Обсяги іноземного 

банківського капіталу станом на кінець 1997 р. охоплювали 247 млн грн., що 

становило 15,8 % статутного капіталу всіх банків України. Питома вага кількості 

БІК збільшилась до 9,7 % на кінець 1997 р.  

Важливі події у функціонуванні БС в Україні у цей період такі: введення у 

вересні 1996 р. національної грошової одиниці – гривні; перехід 1 січня 1998 р. на 

міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Від 1996 р. до 

фінансової кризи 1998 р. капітал банків зріс на 41 %, кредитний портфель – на 

70 %. Кошти населення, вкладені в банки, у 1996 р. становили 6,3 % від ВВП 

[251]. Бачимо, що в цей період банки недостатньо займались фінансовим 

посередництвом, орієнтуючись здебільшого на власні ресурси. У цей час 

розпочали діяльність такі БІК: “Сосьєте Женераль Україна”, “Креді Свісс Фьорст 

Бостон (Україна)”, “ING Банк Україна”, “Банк ПЕКАО (Україна)”, “Інкомбанк 

Україна”, “Київський міжнародний банк”, “Австрія Кредитанштальд Україна” 

(згодом назва була змінена на “ХФБ Банк Україна”) [342, с. 128–129]. 

Особливі вимоги до створення БІК в Україні містила Інструкція № 10 “Про 

порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”, затверджена 

постановою Правління НБУ № 469 від 30.12.1997 р., згідно з якою мінімальний 
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розмір статутного капіталу новоствореного БІК мав охоплювати [170]: для банків, 

в яких частка іноземного капіталу в статутному капіталі становила до 50 % – не 

менше суми, еквівалентній 5 млн екю на день підписання установчого договору за 

офіційним курсом НБУ; для банків, в яких частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі становила 50 % і більше – не менше суми, яка еквівалентна 

10 млн екю на день підписання установчого договору за офіційним курсом НБУ. 

Упродовж 1996–1997 рр. в Україні було відкрито чотири представництва 

іноземних банків, зокрема, у 1996 р. зареєстровано представництва “Вестдойче 

Ландесбанк Жіроцентрале, Дюссельдорф / Мюнстер” (Німеччина) і Комерційного 

банку “Национальный Резервный Банк” (Російська Федерація), у 1997 р. – АТ 

“Parex banka” та АТ “Мультібанка” (Латвія) [173]. 

4. У період стабілізації (1998–1999) відбувалося становлення та зміцнення 

позицій існуючих БІК на ринку України. Діючі в Україні БІК у цей час зайняли 

власну нішу на ринку і закріпили свої позиції у проведенні найпопулярніших 

банківських операцій. Крім того, було зареєстровано ще вісім БІК, а також три 

представництва іноземних банків. Серед банків, які розпочали свою діяльність, 

були “Райффайзенбанк Україна”, АКБ “Сітібанк (Україна)”, АТ “Кредит Банк 

(Україна)”. Якщо на кінець 1998 р. було створено ще три банки зі 100 % 

іноземним капіталом, то, починаючи з 1999 р., банки зі 100 % участю іноземних 

інвесторів послабили свою активність і почали згортати діяльність на 

вітчизняному ринку. На кінець 1999 р. відбулось зменшення кількості банків, які 

на 100 % належали іноземним інвесторам з 9 до 8 банків. Серед представництв, 

зареєстрованих у цей період, виділимо створене у березні 1998 р. Представництво 

АТ “Рієтуму Банка” у м. Києві (Латвія), лютому 1999 р. Представництво АТ банк 

“SNORAS” у м. Києві (Литва), а у грудні 1999 р. – Представництво Акціонерного 

банку “Сприяння громадським ініціативам” (ВАТ) / ВАТ “Собінбанк” (Російська 

Федерація) [173]. Бачимо, що країнами походження представництв, які 

реєстрували в Україні, здебільшого є країни-сусіди, яким близькі умови 

діяльності та розвитку економіки і національні традиції ведення банківництва. 

Нечіткість відображення кількості та періоду створення в Україні БІК 
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пов’язана з тим, що більшість іноземних інвесторів зазвичай не реєструють новий 

банк, а надають перевагу купівлі вже діючого в Україні стабільного банку. Отже, 

часто зареєстровані банки ще на початку 90–х років ХХ ст. по декілька разів 

перепродавали іноземним інвесторам і перейменовували. Наприклад, у травні 

1990 р. у Державному банку колишнього СРСР було зареєстровано та 

перереєстровано у жовтні 1991 р. в НБУ банк АТ “ЗУКБ” (“Західно-Український 

Комерційний Банк”), який згодом залучив стратегічного іноземного інвестора і в 

лютому 1998 р. був перетворений у БІК, а у 2001 р. перейменований на АТ 

“Кредит Банк (Україна)”, проте, вже у 2006 р. у зв’язку зі зміною іноземних 

інвесторів банк змінив назву на ПАТ “Кредобанк”, під якою і працює на 

вітчизняному фінансовому ринку й донині. 

Наголосимо, що для БС з перехідною економікою важливу роль відіграють 

іноземні інвестиції. У перехідних економіках різних країн світу простежується 

значне скорочення державного банківського капіталу та створення БІК. У цей 

період розвитку банківництва в Україні відзначимо залучення іноземного 

банківського капіталу, а також ліквідацію фінансово нестійких банків. У 1994 р. в 

Україні було ліквідовано 11 банків; ще 11 банків припинило діяльність у 1996 р., 

у 1998 р. банкрутами стали ще 16 вітчизняних банків [251]. Банками, які 

ліквідовано впродовж цього періоду, були: “Інко”, “Відродження”, “Економбанк”. 

5. Період інертності (2000–2004) відображав втрату зацікавленості з боку 

західного іноземного капіталу щодо вкладання коштів у вітчизняну БС. У цей час 

кількість БІК в Україні зменшилась у 1,6 раза. Якщо у 2000 р. їх налічували 31 

банк або 15,9 % від загальної кількості банків в Україні, то вже станом на кінець 

2004 р. їх залишилось лише 19 або 10,5 % від загальної кількості вітчизняних 

банків (табл. 3.1). До 2004 р. не відбувалося значних угод злиття та поглинання 

БІК з вартістю більше 1 млн. дол США [191, с. 223]. Частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків зменшилась з 13,3 % на кінець 2000 р. до 9,6 % – на 

кінець 2004 р. У цей період припинили діяльність в Україні такі БІК: АКБ “БНП-

Дрезнер банк (Україна)”, “Київський міжнародний банк”, “Рабобанк”, АК 

“Генеральний інвестиційний банк”, “Сосьєте Женераль Україна”, АТ “Креді 
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Ліоне Україна”, АБ “Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)”, АБ “Даміана-банк”, 

“Закарпатський акціонерний комерційний банк “Лісбанк”, АТ “Наш банк” та ін. У 

ці роки до українського банківського ринку почали виявляти інтерес російські 

інвестори. Зокрема, почали працювати такі банки з російським капіталом: 

“Альфабанк-Україна”, “НРБ-Україна”, “Петрокоммерцбанк-Україна” [342, с. 132]. 

Таблиця 3.1 

Кількість БІК в Україні та динаміка обсягів і частки іноземного капіталу у 

банківській системі України, 01.01.1992–01.01.2015 рр. [271] 
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01.01.1992 76 – – 0 0 – – – – 

01.01.1993 133 – – 0 0 1 0,5 – 0 

01.01.1994 211 – – 0 0 65 15 – 0 

01.01.1995 228 12 1 5,3 0,4 365 88 2 2,3 

01.01.1996 230 12 1 5,2 0,4 1 580 541 6 1,1 

01.01.1997 229 14 2 6,1 0,9 3 156 1 098 49 4,5 

01.01.1998 227 22 6 9,7 2,6 3 971 1 560 247 15,8 

01.01.1999 214 28 9 13,1 4,2 4 828 2 107 439 20,8 

01.01.2000 203 30 8 14,8 3,9 5 878 2 914 678 23,3 

01.01.2001 195 31 7 15,9 3,6 6 507 3 671 488,24 13,3 

01.01.2002 189 28 6 14,8 3,2 7 915 4 573 571,63 12,5 

01.01.2003 182 20 7 11,0 3,8 9 983 5 998 821,73 13,7 

01.01.2004 179 20 7 10,9 3,8 12 882 8 116 917,11 11,3 

01.01.2005 181 19 7 10,5 3,9 18 421 11 648 1 118,21 9,6 

01.01.2006 186 23 9 12,4 4,8 25 451 16 144 3 148,08 19,5 

01.01.2007 193 35 13 18,1 6,7 42 566 26 266 7 249,42 27,6 

01.01.2008 198 47 17 23,7 8,6 69 578 42 873 15 005,55 35,0 

01.01.2009 198 53 17 26,8 8,6 119 263 82 454 30 260,62 36,7 

01.01.2010 197 51 18 25,9 9,1 115 175 119 189 42 669,66 35,8 

01.01.2011 194 55 20 28,4 10,3 137 725 145 857 59 217,94 40,6 

01.01.2012 198 53 22 26,7 11,1 155 487 171 865 72 011,44 41,9 

01.01.2013 176 53 22 30,1 12,5 169 320 175 204 69 205,58 39,5 

01.01.2014 180 49 19 27,2 10,6 192 599 185 239 62 981,26 34,0 

01.01.2015 163 51 19 31,3 11,7 148 023 180 150 58 548,75 32,5 

 

Також активність виявили іноземні держави до створення в Україні власних 

представництв банків, яких упродовж 2000–2004 рр. було зареєстровано шість. У 

січні 2001 р. відкрито Представництво банку “Sosiete Generale” в Україні 

(Франція), у 2002 р. – представництва АКБ “Заріччя” (ВАТ) у м. Ялта (Російська 
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Федерація) та ВАТ “Промсвязьбанк” (Російська Федерація), у 2003 р. – 

представництва АТ “Ерастів комерційний банк” (Латвія) та ВАТ Інвестиційний 

банк “Траст” (Російська Федерація), у жовтні 2004 р. – Представництво АТ “Укіо 

Банкас” у м. Києві (Литва) [173].
 

6. Період відродження (2005–2007) характерний появою у БС іноземних 

капіталів з країн Європи: Франція, Італія, Австрія, Угорщина, Нідерланди, 

Швеція, Ісландія, Чехія, а також з Росії [54, с. 144]. Серед іноземних інвесторів на 

банківському ринку України почали функціонувати: шведська фінансова група 

“Skandinaviska Enskilda Banken” (SEB), яка у 2005 р. купила банк “Ажіо” (сучасна 

назва “СЕБ Банк”); французький “BNP Paribas”, який у 2006 р. придбав 51 % акцій 

“УкрСиббанк”; австрійський “Erste Bank”, що купив 50,5 % банку “Престиж”; 

російська група “Русский Стандарт”, яка у 2006 р. купила “АІС-банк”; чеський 

“PPF Group”, що купив у цьому ж році “Агробанк”. Дочірню структуру 

“Райффайзенбанк Україна” у 2006 р. продали державному угорському “ОТР 

Bank”; у цьому ж році 98 % акцій “Індекс-банку” купила французька група “Credit 

Agricole S.A.”; 12,8 % статутного капіталу “Мегабанку” продано Банку “Острія 

Кредитаншталь АГ” (Австрія); 27,1 % акцій “ВАБанку” взяла під контроль 

нідерландська група “TBIF Financial Services”; “Укрсоцбанк” продав 88,1 % акцій 

італійському “Banca Intesa SpA” [357, с. 26]. 

У 2006 р. зареєстровано БІК ЗАТ “Вест Файненс энд Кредит Банк” (“West 

Finance and Credit Bank” – WFCB), контрольний пакет акцій якого належить 

“Altinbas Holding Anonim Sirketi” (Туреччина). Активно купували вітчизняні 

банки російські інвестори. Російський “Внешторгбанк” придбав 98 % акцій банку 

“Мрія”, “Сбербанк” отримав контроль над “НРБ Україна”, російською 

Національною резервною корпорацією збільшено частку в статутному капіталі 

вітчизняного “Енергобанку” (з 31,11 % до 65,82 %). Процедуру злиття пройшов 

також один з найбільших вітчизняних банків АППБ “Аваль”, 93,5 % акцій якого 

було продано австрійській банківській групі “Raiffeisen International Bank-Holding 

AG”. Дані щодо купівлі українських банків іноземними інвесторами впродовж 

2000–2014 рр. подано в табл. М.1 додатку М. Унаслідок такої активності 
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іноземних інвесторів щодо вкладання коштів у вітчизняне банківництво частка 

іноземного капіталу в статутному капіталі банків упродовж 2005–2007 рр. значно 

зросла і на кінець 2007 р. становила 35 %, порівняно з 9,6 % на 01.01.2005 р. [271].  

Отже, у період 2005–2007 рр. простежувався ажіотажний попит західних 

інвесторів на український банківський капітал і прихід іноземних інвесторів у БС 

України саме з європейських країн. У цей час кількість БІК, що були 

зареєстровані в Україні, збільшилась у 2,5 раза. За даними НБУ, станом на кінець 

2007 р. в Україні було зареєстровано 198 банків, з яких створені за участю 

іноземного капіталу 47 банків або 23,7 % від загальної кількості банків, у тім 

числі 17 банків або 8,6 % від загальної кількості – зі 100 % іноземним капіталом, 

порівняно з 01.01.2005 р., коли кількість БІК становила 19 (10,5 %), з яких 7 

(3,9 %) зі 100 % участю нерезидентів (див. табл. 3.1) [271]. 

Представництва іноземних банків, відкриті у цей період, представляли такі 

країни: Швейцарія, Франція, США, Німеччина, Латвія, Нідерланди, Австрія, Кіпр. 

У 2005 р. зареєстровано представництва “Дойче Банк Актіенгезельшафт” 

(Німеччина), “БНП Паріба С.А. в Україні” (Франція), АТ “Регіональний 

інвестиційний банк” в Україні у м. Одеса (Латвія), ВАТ “АзіяУніверсалБанк” в 

Україні (Киргизстан). У жовтні 2006 р. зареєстровано три представництва – АТ 

“Айзкрауклес Банк” в Україні (Латвія), “Амерікен Експрес Банк Лтд” (США) та 

“Ю-Бі-Ес А-Ге” (Швейцарія). У 2007 р. в Україні відкрито представництва таких 

банків: “Креді Свісс” (Швейцарія), “ГарантіБанк Інтернешнл Н. В.” (Нідерланди), 

АТ “Балтік Інтернешнл Банк” (Латвія), “Амстердам Трейд Банк Н. В.” 

(Нідерланди), АТ “Регіональний інвестиційний банк” у м. Дніпропетровськ і 

“Хелленік Банк Паблік Компані Лімітед” у м. Києві (Кіпр), “Кукмін Банк” у м. 

Києві (Республіка Корея) та “Інвесткредит Банк АГ” (Австрія) [173]. 

Важливим кроком у розвитку ІБ у цей період стало ухвалення у листопаді 

2006 р. змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо 

можливостей та порядку відкриття ФІБ в Україні. Побоювання щодо подальшого 

безпечного розвитку вітчизняної БС не виправдались, оскільки внесені зміни 

щодо ФІБ не призвели до масового відкриття в Україні банками-нерезидентами 
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своїх структурних підрозділів. Це, навпаки, переконало, що найприйнятнішим, 

вигідним та оптимальним для іноземних інвесторів є створення дочірніх структур 

іноземних банків і банків з часткою іноземного капіталу менше 50 %. 

7. Період 2008–2010 рр. характеризувався вичікуванням і подоланням 

наслідків фінансової кризи, яка склалася у світовій фінансовій системі [54, с. 146]. 

Іноземні інвестори активізували свою діяльність лише на початку періоду, коли 

кількість БІК збільшилась впродовж 2008 р. на п’ять і становила 53 банки проти 

47 з участю нерезидентів – на початку 2008 р. Уже у 2009 р. їхня загальна 

кількість в Україні зменшилась на два банки. Частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків зменшилась і на 01.01.2010 р. становила 35,8 %, 

порівняно з 36,7 % – на кінець 2008 р. (див. табл. 3.1). Аналіз стану розвитку ІБ у 

цей період дає підстави стверджувати, що в умовах світової фінансової кризи 

іноземні інвестори дещо зменшили активність вкладень коштів у БС України, які 

на загальному тлі впродовж 2005–2007 рр. зростали значними темпами. У 2008–

2010 рр. кількість БІК в Україні сповільнила темпи свого зростання. У цей період 

виявили деяку зацікавленість до нашої країни банки Сполученого Королівства 

Великої Британії та Кіпру, відкривши в Україні свої представництва. Вже у 

2008 р. було зареєстровано Представництва “Ейч-Ес-Бі-Сі Банк Пі-ел-сі” (“HSBC 

Bank Plc”) в Україні (Сполучене Королівство) і “Стендерт Чатерд Банк” (Англія), 

а також Представництво “Банку Кіпру” (Кіпр) [173]. Загалом НБУ зареєстрував в 

Україні 33 представництва іноземних банків. Зарубіжні країни, які відкрили свої 

представництва в Україні, розподілились так: Латвія – 8 установ (24,2 % від 

загальної кількості зареєстрованих в Україні представництв іноземних банків), 

Російська Федерація – 5 (15,1 %), Німеччина – 4 (12,1 %), Литва, Нідерланди, 

Сполучене Королівство, Франція, Швейцарія, Кіпр – по 2 (6,1 %), Австрія, 

Киргизстан, США, Республіка Корея – по 1 (3 %). 

 В Україні найдорожчими придбаннями банків стали купівля італійською 

групою “UniCredit Group” “Укрсоцбанку”, отримання “Сведбанком” контролю 

над “ТАС-Комерцбанком” і “ТАС-Інвестбанком” та купівля “Комерцбанком” 

банку “Форум”. Купуючи банки (враховуючи міноритарні пакети), середній 
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мультиплікатор ціни угоди до капіталу Р/BV (Price/Book Value) у 2007 р. був на 

рівні 3,65. Найбільший мультиплікатор був зафіксований в угоді під час купівлі 

“Укрсоцбанку” (Р/BV = 5,3), найменший – при поглинанні банку “Престиж” 

австрійським “Erste” (Р/BV = 1,74). У зв’язку з відсутністю привабливих активів 

на верхніх позиціях банківських рейтингів, іноземних інвесторів цікавлять 

українські банки і третьої, і четвертої рейтингової десятки за активами. Так було 

придбано “Морський транспортний банк” та “УБРП” [185, с. 36]. Процеси злиття і 

поглинання, які відбуваються в українській БС, пов’язані з нагромадженням 

капіталів, збільшенням частки на ринку, здійсненням інвестицій [77, с. 142]. 

Проникнення фінансової кризи в Україну було неминучим, оскільки 

вітчизняна БС має високий ступінь фінансового ризику та значну залежність від 

зовнішнього фінансування. Особливо небезпечним для української економіки є 

те, що світова фінансова криза настала в умовах внутрішньої політичної кризи, 

підвищення інфляції в країні, реформування соціальної сфери та недосконалості 

законодавчої бази. Проблема ліквідності, на яку натрапляють банки в умовах 

фінансової кризи, пов’язана передусім з необхідністю погашення іноземних 

кредитів. Недостатність коштів, залучених на внутрішньому ринку, змусили 

більшість вітчизняних банків нарощувати ресурси за рахунок випуску 

єврооблігацій або залучення іноземних кредитів. За даними НБУ, на 01.08.2008 р. 

зовнішні борги банків становили 38,5 млрд дол. Головна частина зовнішніх позик 

– кредити, видані іноземними банками своїм дочірнім структурам, які працюють в 

Україні. “Райффайзен Банк Аваль”, який входить до найбільших банків в Україні, 

у жовтні 2008 р. отримав кредит від “Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG” 

(Австрія) на суму 180 млн дол. терміном до 31 грудня 2009 р. з можливістю 

пролонгації до 31 грудня 2010 р. [341]. В умовах фінансової стабільності строки 

більшості синдикованих кредитів зазвичай продовжують іноземні інвестори. В 

умовах фінансової кризи іноземні банки вимагають повернення наданих коштів. 

Серед БІК в Україні, погашали отримані іноземні кредити наприкінці 2008 р. 

“УкрСиббанк”, “Надра”, “Укрсоцбанк” та ін. Отож, передусім фінансова криза 

підриває діяльність тих банків, які мають зовнішні запозичення. У вигіднішому 
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становищі є банки, які завжди орієнтувались на внутрішні джерела ресурсів. 

Однак, за значного рівня інфляції, девальвації національної валюти, політичної 

нестабільності, браку внутрішнього фінансування вони також можуть мати великі 

збитки та наражатися на значні ризики ведення банківського бізнесу. 

Кризи у світовій фінансовій системі негативно позначаються на ІБ України. 

Основними виявами та наслідками впливу фінансової кризи на БІК є [55, с. 177]: 

 унаслідок банкрутства банків і недостатності фінансових коштів для підтримки 

ліквідності зменшуються масштаби міжнародного руху капіталів; 

 відбуваються злиття та поглинання банків не лише в середині країн, а й на 

міждержавному рівні. Банки, які перебувають на межі банкрутств, можуть 

скуповувати іноземні інвестори за мінімальною вартістю; 

 згортання діяльності БІК, ФІБ і підвищення ролі державних фінансово-

кредитних інститутів в економіці; 

 розпал фінансової кризи у зарубіжних країнах може спричинити відтік 

капіталів за кордон, щоб порятувати материнські структури за кордоном тих 

іноземних банків, які працюють в Україні; 

 в умовах фінансової кризи БІК зазвичай підвищують процентні ставки за 

кредитами, щоб отримати більше прибутків, а це може призвести до зростання 

неповернення кредитних коштів позичальниками; 

 зменшення довіри населення до банків, зокрема і до БІК, унаслідок 

банківських банкрутств у зарубіжних країнах. Підрив довіри населення до банків 

супроводжується масовим вилученням депозитів. Упродовж вересня-жовтня 

2008 р. українські громадяни вилучили 17 млрд грн. з БС України; 

 зменшується можливість залучення дешевших ресурсів від материнського 

банку з-за кордону та з’являється необхідність притягнення значних коштів із 

внутрішнього ринку, які є дорожчими. Зростання процентних ставок за 

зовнішніми запозиченнями спричиняє брак ресурсів БІК, що призводить до 

скорочення обсягів активних операцій для юридичних і фізичних осіб; 

 унаслідок фінансової кризи простежується значне зростання депозитних ставок 

для залучення якомога більшого обсягу ресурсів від клієнтів. Ставки за 
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депозитами у національній валюті банків у жовтні 2008 р. збільшились до 20–

25 %. Високі процентні ставки за депозитами у період фінансової кризи 2008–

2010 рр. пропонували такі БІК: ПАТ “Альфа-банк”, ПАТ “УкрСиббанк” та ін.; 

 зниження рейтингів БІК. У жовтні 2008 р. рейтингові агентства “Moody’s” і 

“Fitch” понизили рейтинги з “позитивного” на “стабільний” БІК: “Каліон Банк 

Україна”, “Індекс-банк”, “ІНГ Банк Україна”, “ОТП Банк”, “Райффайзен Банк 

Аваль”, “УкрСиббанк”, “Укрсоцбанк”, “Альфа-банк”, “НРБ Банк” тощо [246]; 

 зростання курсу іноземних валют щодо національної валюти та підвищення 

паніки серед населення, яке хоче перевести гривню в долари чи євро. Це 

призводить до ще більшого падіння курсу національної валюти. На тлі знецінення 

гривні іноземні інвестори мають змогу дешевої купівлі активів в Україні. 

8. У період трансформації, який припадає на 2011–2012 рр., додаткових 

перешкод у функціонуванні ІБ в Україні додала світова фінансова криза, яка 

спричинила з початку 2011 р. часткове згортання діяльності (зокрема, скорочення 

роздрібного кредитування) або ж і повний вихід з українського ринку таких 

відомих міжнародних банківських груп: SEB Group (Швеція), Commerzbank 

(Німеччина), Home Credit Group (Чехія), TBIF (Нідерланди), Volksbanken 

International (Австрія) тощо. Впродовж 2012 р. простежувалось скорочення частки 

іноземного банківського капіталу в Україні на 2,4 % порівняно з початком року до 

39,5 % на 01.01.2013 р. Динаміка частки іноземного капіталу у статутному 

капіталі банків України за період 01.01.2004–01.01.2015 рр. зображена на рис. 3.1. 

Масового відтоку іноземних капіталів з України ще не відбувалось, а частка 

іноземних інвестицій у БС коливалася у межах 2 %. Процеси злиття та 

поглинання банків в Україні набули постійнодіючого характеру. Якщо частка 

іноземного капіталу в банках України дещо зменшилась, то впродовж 2012 р. їхня 

кількість залишалася незмінною і становила 53 БІК на 01.01.2013 р., з них 22 

банки зі 100 % іноземним капіталом. Причинами скорочення діяльності 

зарубіжних банків на українському ринку називають перерозподіл ринку, 

внутрішню переорієнтацію діяльності самих банків, які заявляють про зміну 

корпоративних стратегій або ж вимоги країн походження капіталів, зокрема щодо 
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підтримання дочірніх структур на закордонних ринках. Так, причиною продажу 

німецьким Commerzbank частки у ПАТ “Банк Форум” стали вимоги Бундесбанку, 

щоб банки Німеччини, які отримали підтримку держави, продали свої частки у 

фінансових установах східної Європи [108, с. 7]. Подібною виявилась ситуація з 

австрійськими банками. Центральний банк Австрії поставив вимогу щодо 

обмеження кредитування дочірніх компаній у центрально-східній Європі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Динаміка частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків 

України, 2004–2015 рр., % (станом на початок періоду) 

 

Проведений аналіз загальних змін кредитного портфеля БІК і зміни частки 

активів цих банків в активах БС України засвідчив, що на кінець першого 

кварталу 2012 р. БІК активніше кредитували українську економіку порівняно з 

показниками аналогічного періоду попереднього року. Частка активів БІК у 

сукупних активах БС на 01.04.2012 р. становила 60,82 %, порівняно з 47,59 % на 

01.04.2011 р., а частка наданих кредитів БІК в загальній сумі наданих кредитів в 

Україні зросла з 50,34 % у 01.04.2011 р. до 63,58 % на 01.04.2012 р. Збільшили 

обсяги кредитних портфелів такі БІК: ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “Дочірній 

Банк Сбербанку Росії”, АТ “Дельта Банк”, ПАТ “ІНГ Банк Україна”, ПАТ “Креді 

Агріколь Банк”, ПАТ “Ідея Банк” та ін. [244, с. 19]. За аналізований період БІК 

зменшили кредитування фізичних осіб і частка кредитів, наданих ними фізичним 

особам, у загальному кредитному портфелі банків України на початок другого 

кварталу 2012 р. становила 17,11 % порівняно з 18,31 % в аналогічному періоді 
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2011 р. Зміни в роздрібному кредитуванні простежувались також і впродовж 

2012 р. Французька фінансова група Sosiete Generale AG, яка має частку у ПАТ 

“Профін Банк”, офіційно оголосила про зупинення споживчого кредитування на 

українському ринку та продаж роздрібного портфеля російському ПАТ “Альфа-

Банк (Україна)” (який також купив роздрібні кредити АТ “Дельта Банк”). Про 

вихід із банківського роздрібного ринку у цей період заявляв також і шведський 

ПАТ “Сведбанк” [94, с. 27], який згортання роздрібного сегмента та продаж 

портфеля ПАТ “Дельта Банк” пов’язував із напруженою ситуацією з 

проблемними кредитами [356, с. 118]. Однією із причин зменшення обсягів 

роздрібного кредитування БІК в Україні вважаємо встановлення заборони на 

валютне кредитування фізичних осіб (такі зміни введено згідно з Законом України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг” від 22.09.2011 р. 

№ 3795-VI, де зазначено, що надання (отримання) споживчих кредитів в 

іноземній валюті на території України забороняється). Це значно вплинуло на 

скорочення валютного роздрібного кредитного портфеля банків в Україні. 

Іноземний капітал у статутних капіталах банків України на цей період 

представляла 21 країна. Станом на 01.01.2012 р. значну питому вагу в статутних 

капіталах банків мав капітал таких країн: Росія (9,2 %), Кіпр (7,2 %), Австрія 

(5,0 %), Франція (4,5 %), Німеччина (3,7 %) [249, с. 68]. За 2011 р. було 

акредитовано два представництва іноземних банків в Україні (Дукаскопі Банк СА 

банка та АТ “Латвія Крайбанка”), а також скасовано акредитацію та виключено із 

Державного реєстру банків п’ять представництв іноземних банків (АТ “БТА 

Банк”, Байеріше Ландесбанк в Україні, Куклін Банк у м. Києві, Ейч-Ес-Бі-Сі Банк 

пі-ел-сі в Україні, АТ “Латвія Крайбанка”) [349, с. 69]. Отже, станом на 

01.01.2012 р. в Україні діяло 44 представництва іноземних банків. Крім того, 

впродовж 2012 р. НБУ було акредитовано два представництва іноземних банків 

(ЄВРОБАНК ІЕФДЖІ САЙПРУС ЛТД в Україні й АТ “Версобанк” у м. 

Дніпропетровську), а також скасовано акредитацію двох представництв іноземних 

банків (АТ “Parex banka” та ЗАТ “Банк торговий капітал”) [349, с. 62]. 
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Виявлені нами зміни в кількості й обсягах іноземних капіталів у БС України 

пов’язані з різними причинами. Враховуючи перспективи розвитку українського 

банківського ринку, масовий відплив капіталів із БС у цей період не 

простежувався. Широкомасштабні вливання іноземного капіталу в БС України у 

найближчий період також малоймовірні з огляду на обсяги збитків, які зазнали 

банки у період 2008–2011 рр. Активний вихід іноземних інвесторів з банківського 

ринку може свідчити про наявність несприятливого розвитку БС країни, 

погіршення інвестиційної привабливості, вплинути на зниження рівня 

конкурентоспроможності, а також негативно відобразитись на довірі до банків і 

перспективах розвитку банківництва. У цьому випадку банківським клієнтам 

потрібно постійно стежити за зміною структури власності банків і враховувати 

надійність та репутацію вже нових власників. 

9. Період відпливу капіталу розпочався з 2013 р. і триває й надалі. Він 

характеризується виходом іноземних капіталів з українського банківського ринку, 

що спричинено важким політичним та економічним становищем України, яке 

набуло значних масштабів наприкінці 2013 – початку 2014 р., а також у процесі 

реформування БС упродовж 2015 р. Кількість БІК у 2013 р. порівняно з 2012 р. не 

змінилась, водночас частка іноземного капіталу у статутному капіталі зменшилась 

на 2,4 % (на 01.01.2012 р. вона становила 41,9 %, а на 01.01.2013 р. – 39,5 %) 

[271]. Такі зміни відбулися найперше тому, що впродовж 2012 р. іноземні 

банківські капітали зазнавали перерозподілу. Деякі іноземні інвестори значно 

зменшили свою частку в українських банках, інші й зовсім покинули український 

ринок, а деякі продали свої роздрібні портфелі, скоротивши свою присутність на 

ринку. Серед іноземних банківських груп, які залишили чи значно зменшили 

свою частку в українських банках, виділимо: групу TBIF (Нідерланди), Erste 

Group (Австрія), Commerzbank (Німеччина), SEB (Швеція), Конверт Групп 

(Росія), Volksbank International (Австрія), Bank of Georgia (Грузія), Home Credit 

Group (Чехія), Renaissance Capital (Росія), Swedbank (Швеція), Credit Europe Group 

NV (Нідерланди), Societe Generale (Франція) [172; 96, с. 39]. У неофіційних 

бесідах банкіри зазначають, що майже всі іноземні колеги виявляють бажання 
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залишити український банківський ринок, хоча офіційно така інформація 

заперечується [379, с. 55]. Також у 2013 р. НБУ було скасовано акредитацію 

чотирьох представництв іноземних банків в Україні (АТ “Айзкрауклес Банка”, 

Інвесткредит Банк АГ, “Дойче Банк Актіенгезельшафт”, АТ Укіо банкас у м. 

Києві), а акредитовано лише одне представництво іноземного банку – 

Представництво Ерсте Груп Банк АГ в Україні [349, с. 63] (який, до речі, продав 

свою частку в ПАТ “Ерсте Банк” власнику ПАТ “Фідобанк”). 

ПАТ “Кредит Європа Банк” закрив усі свої відділення, крім центрального 

офісу. Його позичальники погашають кредити через мережу ПАТ КБ “Правекс-

Банк” [379, с. 54]. Шведська SEB Group продала СЕБ Банк, який діє в Україні як 

ПАТ “Фідобанк” (свою частку SEB Group залишила у банку “СЕБ Корпоративний 

Банк”, який не працює в роздрібному сегменті). Портфель кредитів на суму 700 

млн грн. продали ПАТ “Альфа-Банк” французькі дочірні банки групи Societe 

Generale – ПАТ “ПроФінБанк” та “ПростоФінанс”. Австрійський ПАТ 

“Фольксбанк” (власник – Volksbank International) продав свою частку російському 

“Сбербанку Росії” [379, с. 54]. ПАТ “Банк Кіпру” став власністю російського ПАТ 

“Альфа-Банк” [79, с. 115]. Дані щодо виходу іноземних інвесторів з банківського 

ринку України за 2011–2013 рр. наведені в таблиці М.2 додатку М. 

Серед чинників, які вплинули на згортання діяльності іноземних інвесторів 

на українському банківському ринку, виділяють [356, с. 119]: внутрішні 

економічні (незначне зростання реальних доходів населення як джерела 

депозитних вкладень і виплат за кредитами, низька платоспроможність 

корпоративних позичальників, висока частка неповернень кредитів, яка зумовлює 

високі витрати на співпрацю з колекторами тощо); внутрішні регуляторні 

(заборона валютного кредитування фізичних осіб, брак належного законодавства 

з приводу захисту інтересів іноземних інвесторів, велика кількість 

адміністративних перешкод, які виникають у процесі виходу іноземного інвестора 

на український банківський ринок, нестабільна політична ситуація тощо); 

зовнішні економічні (підвищення вартості ресурсів на європейському ринку 

капіталів, потреба у додаткових ресурсах материнським групам для покриття 
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збитків за проблемними суверенними боргами Європи тощо). Серед причин, які 

змусили нерезидентів переглянути свої підходи до діяльності на українському 

банківському ринку, також називають: вплив єврозони на банківську сферу 

впродовж найближчого періоду; нові регулятивні вимоги до капіталу [379, с. 55], 

зокрема посилення вимог “Базель ІІІ” до адекватності основного капіталу, на який 

негативно впливає частка ризикових активів у країнах, де діють іноземні банки 

[78, с. 50]. Жорсткі вимоги ЄЦБ спонукають нерезидентів залишати не лише 

український ринок, а й ринки країн СНД, Середньої Азії, Північної Африки. 

Порівнюючи розміри іноземного інвестування в економіку України, саме БС 

є найпривабливішою для іноземців. Унаслідок активності іноземних інвесторів 

щодо вкладання коштів у вітчизняне банківництво частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків упродовж останніх років зростала. Найвищого 

значення вона досягла станом на кінець 2011 р. – 41,9 %. Лише за десятирічний 

період 2002–2012 рр. обсяг іноземного капіталу в БС України зріс у 84 рази (див. 

табл. 3.1). У зв’язку з виходом з українського ринку низки іноземних інвесторів за 

результатами 2014 р. частка іноземного капіталу знизилась до 32,5 % [271]. 

Основною передумовою, яка підштовхує вітчизняні банки до продажу свого 

бізнесу іноземним інвесторам, є вимоги НБУ щодо виконання нормативів 

діяльності банків. Зростаючі вимоги до капіталу банків, а також жваві дискусії 

щодо необхідності скорочення кількості банків в Україні зумовлені передусім 

потребою підвищити надійність БС України. Враховуючи той факт, що змога 

подальшого розширення обсягів активних операцій напряму залежать від розміру 

капіталу, стає очевидним, що виконання цих вимог дасть змогу банкам займати 

більш конкурентні позиції. Недостатні фінансові можливості акціонерів 

вітчизняних банків призводять до необхідності залучати іноземні кошти на ринку. 

Іншими шляхами є цілковитий продаж бізнесу іноземцям або консолідація 

банківських активів шляхом об’єднання дрібних і середніх за розміром банків. 

Серед основних проблем іноземних власників банків в Україні виявляється 

відсутність покупців і у підсумку низькі ціни на банки – у межах 0,5 капіталу. 

Тому одним із напрямів подальших дій є: очікування відновлення ринку, після 
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чого можна без суттєвих збитків продати свої активи, або ж переорієнтація 

діяльності та продовження роботи на українському ринку у тій сфері бізнесу, яка 

приносить прибутки. Саме тому спостерігаємо згортання роздрібного 

банківського бізнесу та пошук нових сфер економіки, а також орієнтація на 

українських експортерів і великих транснаціональних клієнтів, яких здебільшого 

обслуговують саме БІК. Особливо актуальним питання наявності європейських 

банків може стати після підписання Угоди про Асоціацію з ЄС [379, с. 55]. 

Серед іноземних країн-інвесторів, які активно вкладають свої капітали у БС 

України станом на 01.01.2015 р., виокремимо Росію, Австрію, Нідерланди, 

Францію, Кіпр, Швецію, Польщу, Угорщину, Італію, Грецію, Німеччину, 

Туреччину, Ізраїль, Грузію, Латвію та ін. [172]. БІК, які зареєстровані в Україні, 

станом на 01.01.2015 р. подані у додатку Н. Наголосимо, що більшість БІК в 

Україні належать до групи найбільших або великих банків. Згідно з розподілом 

банків на групи на 2015 р. до першої групи зачислено 11 БІК з 16 (з них 3 – зі 

100 % участю іноземних інвесторів), а до другої групи – 10 (4 банки – зі 100 % 

іноземним капіталом) з 19 банків [354]. Решту БІК зараховано до третьої (15 із 33) 

і четвертої груп (15 зі 95 банків). До першої групи за розміром активів станом на 

01.01.2015 р. зачислено такі БІК: ПАТ КБ “Приватбанк”, ПАТ “Райффайзен Банк 

Аваль”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “Укрсоцбанк”, ПАТ “ВТБ Банк”, ПАТ 

“Сбербанк Росії”, ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ “Альфа-Банк” та ін. Більшість 

вітчизняних банків є малими, які не завжди можуть конкурувати з великими 

світовими гігантами, які діють на багатьох зарубіжних банківських ринках. 

Отже, на сучасному стані розвитку економіки БС України відкрита для 

входження іноземного капіталу в будь-яких його формах. Чинне законодавство 

дає змогу створювати в Україні БІК і відкривати ФІБ. Розвиток ІБ в Україні 

пройшов декілька періодів, кожен з яких характеризує нову сходинку у 

становленні та діяльності БІК в Україні. Головні особливості різних періодів 

розвитку ІБ в Україні такі: 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 
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фінансово стійких банків; вихід іноземних інвесторів головно на банківські ринки 

країн-сусідів і, зокрема, приплив на український банківський ринок російських 

капіталів. Без сумніву, існує необхідність залучення стратегічних іноземних 

інвесторів, які сприятимуть підвищенню рівня капіталізації БС, оскільки 

внутрішніх джерел нарощення банківського капіталу недостатньо. Визначення 

ефективних методів регулювання та механізмів приходу й функціонування БІК в 

Україні дасть змогу підвищити стабільність і прибутковість БС України, а також 

рівень діяльності вітчизняних банків. 

 

3.2. Переваги та недоліки відкриття філій іноземних банків в Україні 

 

В умовах лібералізації фінансових ринків і прагнення до євроінтеграції 

України БС максимально наближена до міжнародних стандартів діяльності. У 

банківництві України спостерігаємо переливи капіталів між банківськими, 

небанківськими фінансовими установами, резидентами та нерезидентами з 

використанням різноманітних операцій та інструментів. Відкритість вітчизняної 

БС найбільше виявляється у наданні можливості іноземним банківським групам 

відкривати в Україні відокремлені підрозділи, зокрема, створювати ФІБ. Така 

діяльність нерезидентів не має жорстких обмежень, але регулювальні органи 

визначають загальні вимоги до функціонування ФІБ в Україні. 

Питання щодо відкриття на території нашої країни ФІБ постало перед 

науковцями-теоретиками та банкірами-практиками у період вступу України до 

СОТ. Ще до 2006 р. банки іноземних держав не мали змоги для відкриття філій в 

Україні, а лише могли проводити свою діяльність, створюючи дочірні структури, 

зокрема банки зі 100 % іноземним капіталом або банки з частковою (істотною) 

участю іноземних інвесторів. Відзначимо, що відкривати ФІБ дозволено у 

багатьох зарубіжних країнах: Азербайджан, Вірменія, Болгарія, Китай, Хорватія, 

Чехія, Естонія, Угорщина, Казахстан, Литва, Латвія, Польща, Румунія, 

Словаччина, Словенія та ін. [428]. 

Надання дозволу на відкриття ФІБ було однією із вимог, які ставили до 

України при вступі до СОТ і подальшій інтеграції до ЄС. Так, ст. 30 “Угоди про 
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партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами” від 14.06.1994 р. (ратифікована 

законом № 237/94-ВР від 10.11.1994 р.) передбачає, що Україна згідно зі своїм 

законодавством і правилами надає дочірнім компаніям і філіям компаній 

Співтовариства, заснованим на її території, режим стосовно їхньої діяльності, що 

є не менш сприятливим, ніж той, що надають її власним компаніям чи філіям або 

компаніям чи філіям будь-якої третьої країни, залежно від того, який з них 

ліпший. Також зміни до українського законодавства було підготовано на 

виконання розділу 3 “Програми заходів щодо завершення вступу України до 

Світової організації торгівлі” (затвердженої Указом Президента України від 

05.02.2002 р. № 104) та “Плану дій Україна – ЄС”, схваленого 21.02.2005 р. у 

рамках засідання Ради з питань співробітництва України – ЄС . 

Позиції прихильників і опонентів окреслювали позитивні та негативні 

наслідки створення іноземних банківських філій (рис. 3.2). Найактивнішим 

противником відкриття ФІБ в Україні була АУБ. Представники АУБ 

наголошували на тому, що ФІБ не є самостійними юридичними особами, а лише 

структурними підрозділами головних банків, які розташовані за кордоном, і 

діяльність яких регулюється іноземним законодавством. Входження таких 

структур на український ринок порушить створену впродовж незалежності 

України фінансову систему, яка забезпечувала економічну безпеку державного 

розвитку [133]. Підкреслюємо, що таке дещо упереджене ставлення багатьох 

експертів до відкриття ФІБ простежується і в контексті виокремлення переваг і 

недоліків від участі іноземного капіталу в БС України загалом і створення БІК. 

Вважаємо, що окремі з виділених авторами переваг і недоліків (зокрема, стосовно 

діяльності БІК в Україні), є лише теоретичними, які не враховують вплив чинника 

часу. Оскільки в Україні немає ФІБ, тому їхній вплив і наслідки діяльності 

оцінити важко, а за окремими позиціями, які дослідники зачисляють до переваг 

залучення іноземного капіталу в БС України та відкриття ФІБ, варто дискутувати. 

Перевагами відкриття ФІБ вважають такі [428]. По-перше, відкриття ФІБ 

сприятиме підвищенню ефективності вітчизняних банків. Конкуренція з 
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іноземними банками та їхніми філіями змусить вітчизняні банки підвищувати 

ефективність своєї роботи на ринку та поліпшувати механізми управління 

ризиками, нарощувати обсяги капіталу, підвищувати якість банківських послуг, 

оптимізовувати структуру витрат аби залишитись конкурентоспроможними та 

фінансово стабільними банками на ринку. Сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності та розширенню пріоритетів і переваг вітчизняного 

банківництва науковці зачисляли і до дочірніх структур іноземних банків, які 

відкривали в Україні. З позиції менеджменту та управління активами дослідники 

виділяють також такі переваги БІК [335, с. 102]: вища ефективність діяльності та 

якість активів порівняно з вітчизняними банками; менша частка недохідних 

активів (дебіторської заборгованості, основних засобів і нематеріальних активів); 

ширший перелік банківських послуг; висока якість і нижча вартість банківських 

послуг; висока корпоративна культура та прозорість діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Переваги та недоліки відкриття філій іноземних банків 

 

По-друге, ФІБ забезпечують трансфер ноу-хау в БС країни. Діяльність 

іноземних банків та їхніх філій дасть змогу на вітчизняному банківському ринку 

запроваджувати інноваційні банківські продукти та високоякісні послуги, 

використовувати новітні інформаційні технології та технічні навички. У цьому 

 інтегрування України у світовий фінансовий 
простір; 

 зменшення тарифів на банківське 
обслуговування; 

 підвищення якості банківських послуг; 

 зростання іміджу країни у світі; 

 збільшення обсягів кредитування економіки; 

 економія коштів для іноземного банку при 
відкритті філії; 

 залучення клієнтів завдяки високій репутації 
головного банку; 

 підвищення ефективності вітчизняних банків; 

 трансфер ноу-хау в банківський сектор країни; 

 поліпшення доступу до міжнародного капіталу; 

 сприяння торгівлі та виходу на міжнародні 
ринки; 

 розвиток ринків капіталу тощо 

 загроза економічному суверенітету країни; 

 згортання діяльності філій іноземних банків в 
умовах загрози фінансової кризи; 

 нерівні конкурентні умови з українськими 
банками; 

 відтік прибутку з територій країни; 

 можлива трансформація моделі кредитування 
економіки; 

 підвищення ризиків клієнтів-резидентів України; 

 недостатньо чітке законодавче врегулювання 
питань створення та функціонування філій 
іноземних банків; 

 відкриття на території України філій фінансово 
нестійких і ненадійних іноземних банків; 

 зростання ризиків спекулятивної діяльності; 

 зростання ризиків банкрутства материнського 
банку; 

 поява політичних ризиків тощо 

Переваги та недоліки відкриття філій іноземних банків в Україні 

Переваги Недоліки 
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разі іноземні банки надають кваліфіковану допомогу при виході на міжнародні 

фінансові ринки, консультаційні послуги, проводять підвищення кваліфікації 

персоналу, створюючи стандарти, які є орієнтиром для вітчизняних банків, а 

місцеві кадри зможуть отримати навчання щодо сучасних методів ведення 

банківського бізнесу, що значно підвищить роботу БС й ефективність 

банківництва загалом. Отож, банки, які діють в Україні, матимуть змогу 

модернізувати існуючі механізми ведення бізнесу. Завдяки БІК і ФІБ вітчизняні 

банки розробляють ефективні банківські інформаційні системи, розширюють 

спектр сучасних банківських послуг для клієнтів. Водночас українські банки в 

технологічному сенсі (комп’ютерні системи, програмне забезпечення тощо) є 

серйозними конкурентами БІК [430, с. 94]. 

Формування інноваційного розвитку БС, сприяння створенню нових 

робочих місць, застосування новітніх технологій, розроблення нових ефективних 

фінансових рішень, високі стандарти ведення бізнесу, розширення спектра 

банківських послуг є дискусійними. Справді, високі вимоги до ведення бізнесу 

підвищують якість обслуговування клієнтів банку, забезпечують розвиток 

конкуренції на ринку праці та формування висококваліфікованих фахівців, які 

будуть вимушені працювати за європейськими стандартами, а також сприяють 

підвищенню якості ведення банківської діяльності в Україні. Оскільки на ринку 

з’являються нові знання, технології та гроші для їхньої реалізації, то зростає 

ефективність і стабільність БС та економіки країни. Однак іноземні інвестори при 

входженні на вітчизняний банківський ринок надають перевагу купівлі вже 

діючого фінансово стабільного банку, який має сформовану мережу філій і 

власних працівників. Часто БІК залучають до управлінської ланки банку власних 

закордонних менеджерів, а вимоги до роботи ставлять на високому рівні 

(наприклад, знання іноземних мов і новітніх інформаційних технологій тощо), що 

призводить до звільнення вітчизняних працівників. Використання новітніх 

технологій, особливо пов’язаних із дистанційним обслуговуванням клієнтів 

(мобільний банкінг, інтернет банкінг тощо), призводить до відмови в 

традиційному спілкуванні та скорочення персоналу БІК. 
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По-третє, ФІБ та їхні дочірні структури сприяють поліпшенню доступу до 

міжнародного капіталу через залучення прямих іноземних інвестицій і кредитів. 

Відкриття доступу в країну для ФІБ позитивно відображатиметься на довірі до 

ринкового середовища, банківництва й економіки країни загалом. Іноземний 

інвестор вкладає кошти в економіку країни, знаючи, що є змога працювати та 

здійснювати розрахунки через свій банк, філія якого відкрита у цій країні. Серед 

науковців побутує думка, що іноземні банки виходять на ринки зарубіжних країн, 

йдучи за своїми клієнтами. Корпоративним клієнтам вигідно отримати 

додатковий капітал шляхом довгострокового кредитування у ФІБ за рахунок 

капіталу головного банку, який значно більший, ніж капітал дочірніх структур. 

Отже, ФІБ не обмежені в обсягах ресурсів і мають більше можливостей для участі 

у великих операціях. Обмеження можуть бути визначені законодавчо, наприклад, 

необхідність виконання вимог щодо встановлення приписного капіталу та 

регулювання адекватності капіталу на загальних засадах, які передбачені для всіх 

банків у країні. Це, з одного боку, сприятиме мінімізації ризиків, дотриманню 

основних обов’язкових економічних нормативів і кредитних лімітів, а з іншого – 

обмежуватиме діяльність філії в кредитуванні клієнтів країни її перебування. Так 

втратиться відмінність і перевага філії щодо дочірнього банку. 

По-четверте, відкриття ФІБ у країні сприятиме торгівлі та виходу 

вітчизняних підприємств на міжнародні ринки. Створення дочірніх банків і 

відкриття ФІБ значною мірою пов’язане з експортом у країну місцезнаходження 

головного офісу іноземного банку та імпортом із неї. Банки, через свої філії в 

іноземних країнах, пропонують своїм міжнародним клієнтам торговельно-

фінансові послуги, а це має позитивний вплив на обсяги торгівлі в країні, яка 

приймає іноземні інвестиції. 

По-п’яте, допуск ФІБ стимулюватиме розвиток ринків капіталу. ФІБ можуть 

збільшити кількість та обсяги таких операцій для місцевих клієнтів: міжнародні 

злиття та придбання компаній, торгівля деривативами, випуск облігацій чи 

первинні публічні розміщення акцій, керування інвестиційною діяльністю, 

поліпшення розміщення інвестиційного капіталу тощо. 
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По-шосте, за рахунок БІК і ФІБ зростуть обсяги кредитних ресурсів і буде 

змога надавати такими банками великі кредити вітчизняним підприємствам. 

Вважається, що БІК і ФІБ мають невичерпні обсяги ресурсів, яких не вистачає 

банкам-резидентам, а українські підприємства виявляють інтерес до 

довгострокового кредитування. Наголошується на тому, що однією з переваг філії 

порівняно з дочірнім банком є змога кредитувати великих клієнтів на основі 

капіталу головного банку, а не лише на підставі регулятивного капіталу 

дочірнього банку в країні-реципієнті. Проведений аналіз діяльності БІК засвідчує, 

що вони активно розгортають кредитну діяльність в Україні з юридичними та 

фізичними особами. Обсяг кредитів, наданих БІК в економіку країни на 

01.01.2015 р., становив 557 139,16 млн грн. або 42,31 % загальних активів БС та 

63,77 % усіх наданих кредитів банками України. З них 77,38 % від усієї кредитної 

заборгованості клієнтів БІК припадало на кредити та заборгованість юридичних 

осіб (або 431 111,85 млн грн.) та 22,62 % – на заборгованість фізичних осіб за 

кредитними операціями (або 126 027,31 млн грн.) [106]. Не всі БІК надавали 

кредити корпоративним клієнтам, зокрема у 2009 р. ПАТ “Платинум Банк”, ПАТ 

“Дойче Банк ДБУ”, ПАТ “Банк Руский Стандарт” не проводили кредитування 

юридичних осіб. Також не кредитували юридичних осіб у 2011 р. ПАТ “Банк 

Кредит Дніпро” та ПАТ “Банк “Ренесанс Капітал”, у 2012 р. – ПАТ “Банк 

“Ренесанс Капітал”, у 2013 р. – ПАТ “Банк Авангард” та станом на 01.01.2015 р. – 

ПАТ “Банк Авангард” та ПАТ “Астра Банк”. 

По-сьоме, участь іноземних банківських капіталів і відкриття ФІБ 

забезпечить зниження процентів за кредитами, а значні обсяги кредитних ресурсів 

розширюють для клієнтів можливості вибору. Зростання обсягів кредитних 

ресурсів призводить до їхнього здешевлення, а економіка, яка розвивається, 

потребує недорогих кредитних ресурсів. Проте аналіз діяльності БІК в Україні з 

позицій дешевших кредитних ресурсів для українських споживачів засвідчує, що 

закордонний капітал не виправдовує сподівань вітчизняного середнього класу: 

падіння кредитних ставок до європейського рівня не спостерігаємо. В окремих 

випадках ставки за кредитами в БІК становлять на 0,5–1 % нижче, ніж у банках з 
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українським капіталом [117, с. 123]. Існують також певні перешкоди щодо 

здешевлення послуг БІК чи ФІБ, адже будь-яка материнська компанія, банк чи 

фінансова організація, яка надає ресурси дочірній структурі, має обмеження 

обсягів таких ресурсів – ліміти для країн, ліміти на групу тощо [430, с. 95]. 

По-восьме, доступ на український ринок ФІБ сприятиме залученню 

іноземних партнерів для розвитку вітчизняного бізнесу. Чим більше іноземних 

капіталів буде переходити в БС України, тим ширшим буде вибір для 

підприємців. Іноземні компанії, які хочуть вести свій бізнес в Україні й 

працювати з вітчизняними підприємствами, можуть надавати перевагу в 

обслуговуванні у БІК чи ФІБ, які добре відомі на міжнародних і закордонних 

ринках. Крім того, обслуговування БІК чи ФІБ міжнародних операцій українських 

компаній сприяє їхньому виходу на світові ринки та інтеграції України у ЄС. 

По-дев’яте, перевагою вважається зв’язок БІК чи ФІБ із материнською 

структурою за кордоном, яка має значні обсяги фінансових ресурсів. Українські 

банки розширюють свою ресурсну базу, як правило, на внутрішньому ринку за 

рахунок депозитів, залишків на рахунках клієнтів, власних коштів банку. БІК має 

змогу отримувати додаткові капітали від материнського банку, безперешкодно та 

прибутково працювати на вітчизняному банківському ринку. Стверджуємо, що 

БІК, як і вітчизняні банки, також перебувають під впливом ризиків і загроз. Так, 

фінансова криза в Україні засвідчила негативні тенденції у зміні фінансових 

результатів БІК. Наприклад, за 2009 р. з 51 БІК (18 зі 100 % іноземним капіталом), 

зареєстрованих в Україні, 29 (з них 7 банків зі 100 % іноземним капіталом) 

закінчили фінансовий рік зі збитками, і лише 22 з них мали позитивний 

фінансовий результат [106]. Деякі вітчизняні банки виявились стабільнішими та 

показали прибуткову діяльність у періоди кризових явищ. 

По-десяте, іноземні банківські установи, які входять на український ринок, 

як правило, є великими банками з відомим ім’ям і репутацією, чим підтверджують 

надійність вкладів і зміцнюють довіру населення до банків. Довготривалий період 

функціонування на зарубіжних ринках посилює надійність і стабільність 

іноземних банків. До відомих банківських груп, які здійснюють активну 
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діяльність на ринках Центральної і Східної Європи, належать “Commerzbank”, 

“Raiffeisen”, “Creditanstalt”, “Citigroup”, “SEB”, “ING”, “KBC”, “PKO BP S.A.”, 

“UniCredit”, “Societe Generale”, “Calyon Bank”, “Erste Bank”, “Intesa BCI” та ін. 

Однак, багато БІК, які зареєстровані в Україні, належать не лише маловідомим 

банкам на вітчизняному та світовому ринках, а й сумнівним компаніям, які 

зареєстровані в офшорних зонах, щодо яких немає інформації про сферу їхньої 

діяльності та стабільність роботи на ринку. Проте і споживач банківських послуг 

не завжди легко може відшукати інформацію про власників істотної участі та 

акціонерів банку, яка б створила для нього підґрунтя щодо формування власної 

думки про стабільність та підвищила його довіру до того чи іншого банку. 

По-одинадцяте, БІК зазвичай цінують власне ім’я і репутацію, тому 

своєчасно сплачують податки, відповідають за своїми зобов’язаннями, працюють 

з компаніями, які діють у межах законодавчого поля. Це характеризує прозорість 

та відкритість функціонування БІК на вітчизняному ринку. 

По-дванадцяте, українські банки, які часто є малоприбутковими і фінансово 

нестабільними, для вирішення капіталізаційних проблем продають зарубіжним 

інвесторам. В умовах браку внутрішніх банківських ресурсів іноземний капітал є 

вагомим джерелом підвищення рівня капіталізації банків. Участь іноземних 

капіталів дає змогу підвищити надійність і прибутковість банків-резидентів. 

Прикладом слугує залучення іноземного капіталу до такого українського банку як 

“Промінвестбанк”, який в умовах фінансової кризи 2008 р. мав значні фінансові 

труднощі. Отже, іноземні банки сприяють очищенню української БС від 

нестабільних і неприбуткових банків. Варто звернути увагу, що іноземні 

інвестори надають перевагу купівлі фінансово стабільних банків в Україні й лише 

побіжно розглядають можливості купівлі малих проблемних банків. 

До переваг також зачислимо такі: відкриття філії зазвичай обходиться 

дешевше для іноземного банку; можливість залучення клієнтів завдяки високій 

репутації головного банку та прямого доступу до його управлінської, технічної та 

фінансової підтримки. Вважаємо, що основні переваги та недоліки у створенні та 

діяльності ФІБ залежать від наявності чи відсутності обмежувальних та інших 



 199 

регулювальних процедур наглядового органу країни, в якій відкривається така 

філія. Якщо порядок відкриття та діяльності філії буде надто зарегульованим, то 

вони втрачають свої переваги порівняно з дочірніми банками. 

Низка науковців відзначають й інші позитивні моменти від відкриття ФІБ. 

Т. Смовженко зазначила, що надання дозволу іноземним банкам на відкриття 

своїх філій є черговим кроком інтеграції України у світовий фінансовий простір 

[394]. Як приклад успішного функціонування ФІБ науковці наводять досвід країн 

Центральної та Східної Європи, а також відзначають необхідність налагодження 

ефективної системи банківського нагляду за ФІБ. Серед додаткових ризиків для 

БС виділяють: ризик спекулятивної діяльності ФІБ, ризик банкрутства 

материнського банку та політичний ризик. 

Позитивні і негативні наслідки допущення ФІБ на український банківський 

ринок прогнозували Слав’янська Н. і Щербак В. До позитивних наслідків автори 

зачислили [373, с. 76]: інтенсифікацію залучення іноземних банків на український 

ринок через створення некапіталізованих філій; зростання рівня обслуговування 

трансакцій у БС, скорочення їхніх термінів, розширення спектра послуг, 

удосконалення технологій надання; збільшення обсягів кредитування через такі 

філії (за рахунок більшого обсягу капіталу материнських банків). До проблем 

науковці зараховують: ускладнення нагляду за ФІБ; створення тиску на слабшу 

вітчизняну БС через здатність іноземних банків запропонувати дешевші кредитні 

ресурси; задоволення інтересів держави походження капіталу. 

Основними негативними моментами відкриття ФІБ в Україні є [133; 249]: 

1. Загроза економічному суверенітету країни, оскільки законодавство не 

передбачає жодних обмежень на входження іноземних банків в Україну. За цих 

умов вони матимуть вирішальний вплив на характер і пріоритети економічного 

розвитку в державі, контролюватимуть найефективніші сфери діяльності, що 

призведе до порушення цілісності економічних інтересів держави. Іноземні банки 

через свої філії, відкриті в Україні, матимуть змогу реалізовувати лише свої 

специфічні інтереси та стратегічні цілі. Враховуючи, що національна БС є 

невід’ємним елементом державного суверенітету, іноземний контроль небажаний 
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з огляду на негативні наслідки для фінансової безпеки України. 

2. Згортання діяльності ФІБ в умовах загрози фінансової кризи. Адже вони 

можуть стати найбільш нестабільною складовою фінансового ринку, оскільки 

головні банки з-за кордону для мінімізації своїх ризиків і втрат будуть згортати 

їхню діяльність в Україні, відкликати кредитні ресурси та інвестиції. Це не лише 

поглиблюватиме фінансову кризу, підриватиме розвиток і стабільність БС, а й 

призведе до загального спаду економіки, яка залишиться без національної 

фінансової системи, здатної повноцінно виконувати свої суспільні функції і 

надавати необхідну фінансову підтримку. Опоненти цієї позиції зазначають, що 

наявність іноземних банків на ринках країн не збільшує, а сприяє зменшенню 

ймовірності виникнення банківських криз, а самі іноземні банки та їхні філії, 

відкриті в зарубіжній країні, можуть бути стабільним та антициклічним джерелом 

кредитування завдяки досконалішій практиці управління ризиками, володіння 

кращими технологіями тощо. 

3. Нерівні конкурентні умови з українськими банками. Недостатність і 

слабкість власної ресурсної бази спричинить те, що прихід в Україну ФІБ, 

діяльність яких буде регулюватися розміром капіталу материнського банку, 

поставить іноземні банки в заздалегідь вигідніше становище за неможливості з 

боку українських банків скласти їм адекватну конкуренцію. За цих умов 

порушується принцип “рівних конкурентних можливостей”, який є базовим для 

формування і функціонування ринкової економіки. Використовуючи дешевші 

ресурси материнських банків за кордоном, ФІБ витіснятимуть українські банки з 

найприбутковіших сфер ринку, що призведе до повного контролю над БС України 

з боку іноземних інвесторів і зміни структури банківського ринку. 

4. Відтік прибутку з території країни. Порівнюючи з банками-резидентами 

(у тім числі з іноземним капіталом), прибутки яких здебільшого залишаються в 

Україні і спрямовуються на капіталізацію банків, ФІБ, не здійснюючи 

формування капіталу, доходи від діяльності в Україні після сплати податків 

будуть повністю переводити до іноземного банку за кордоном. Крім того, 

законодавча невизначеність багатьох питань (обліку операцій ФІБ, чіткої 
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регламентації порядку розрахунку податків від діяльності ФІБ тощо) створює 

умови для ухилення від сплати податків. 

5. Внаслідок входження ФІБ на український ринок можлива трансформація 

моделі кредитування економіки, зокрема, зосередження банківського 

обслуговування переважно на кредитуванні найбільш кредитоспроможних 

корпоративних клієнтів і скороченні фінансування малого та середнього бізнесу, 

зменшення кредитування малоприбуткових, але стратегічно важливих секторів 

економіки. Така ситуація призведе до того, що вітчизняні банки змушені будуть 

обслуговувати лише менш платоспроможних і найбільш ризикованих клієнтів 

через нездатність конкурувати з ФІБ, а це спричинить скорочення прибутковості 

та підвищення ризикованості кредитного портфеля українських банків. 

Результатом стане посилення фінансової нестійкості вітчизняних банків. 

6. Підвищення ризиків клієнтів – резидентів України, пов’язане з 

недостатньо чітким врегулюванням питань створення та функціонування ФІБ у 

законодавстві України. Зокрема, брак інструментів впливу та порядок їхнього 

застосування у разі потреби на діяльність з урахуванням того, що філія не є 

юридичною особою, недостатність механізму притягнення до відповідальності у 

разі ліквідації філії або материнської компанії, що призведе до незахищеності 

клієнтів-резидентів, які обслуговуватимуться в філії тощо.  

Недоліки щодо відкриття та функціонування в Україні ФІБ наводили й інші 

науковці та банкіри-практики. Шаров І. зазначав, що допуск ФІБ послаблює 

фінансовий суверенітет держави, оскільки їхня діяльність регулюється іноземним 

законодавством, та передбачав потребу застосування законодавчих обмежень на 

діяльність таких філій. Як приклад визначення обмежень автор наводив досвід 

Канади, а також зазначав можливість їхнього запровадження згідно з окремими 

положеннями, які визначені угодою із СОТ. Зокрема: “здійснення державами 

заходів, які диктуються міркуваннями обачливості” або які необхідні “для 

забезпечення цілісності та стабільності фінансової системи”. Щодо самих 

обмежень, то більшість вітчизняних експертів вбачали потребу їхнього введення у 

сфері залучення вкладів фізичних осіб чи операцій на фондовому ринку тощо 
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[186]. Також окремі науковці наводили необхідність встановлення перехідного 

періоду для ФІБ – не раніше, ніж через 5 років після вступу України до СОТ з 

можливістю диференціації цієї норми для окремих видів діяльності [84, с. 8]. Ще 

одним негативним критерієм, вже для самих іноземних банків, про який згадували 

автори, було те, що провідним світовим банкам буде невигідно відкривати свої 

філії в Україні, бо згідно українського інвестиційного рейтингу, а саме його рівня 

ризикованості кредитування, активи, які будуть розміщені філіями цих банків в 

Україні, потребуватимуть створення головними банками за кордоном 100 % 

резервів для покриття можливих ризиків від операцій [249]. 

Щодо недоліків залучення іноземного капіталу в БС України та відкриття 

ФІБ, виділених авторами, на наш погляд, деякі з них із плином часу виявляються 

дещо суперечливими. Це стосується і діяльності БІК. 

1. Обмеження в діяльності іноземних банків та їхніх філій з боку 

материнського банку та урядів країн, де розташовано материнський банк. 

Материнський банк контролює діяльність свого дочірнього банку, керівництво 

якого не має права самостійно ухвалювати управлінські рішення. Рішення, які 

ухвалюють, розглядатимуть і затверджуватимуть материнські банки за кордоном, 

що створює незручності та затримки в обслуговуванні клієнтів [342, с. 139]. 

2. Відсутність у БІК в Україні розвиненої регіональної мережі структурних 

підрозділів, потрібної для роботи підприємств, що розвиваються. Водночас 

практика свідчить, що БІК в Україні займають провідні позиції на банківському 

ринку, а багато з них входить до першої та другої груп відповідно до класифікації 

НБУ за розміром активів. Вони мають добре розгалужену мережу відділень. До 

таких банків належать: ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (на початок 2015 р. – 639 

відділень банку, що розташовані у великих містах, обласних і районних центрах, 

окремих селищах у всіх регіонах України), ПАТ КБ “Приватбанк” (на початок 

2015 р. – 2907 відділень в Україні), ПАТ “Кредобанк” (на початок 2015 р. – 108 

відділень), ПАТ “Промінвестбанк” (108 відділень на початок 2015 р.), ПАТ 

“УкрСиббанк” (478 відділень), ПАТ “Укрсоцбанк” (273 відділення), ПАТ “Альфа-

Банк” (станом на 2015 р. – 106 відділень), ПАТ “Сбєрбанк Росії” (162 відділення) 
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та інших, які представлені майже в усіх регіонах України [134]. Вважаємо, що 

мережа відділень банків не залежить від того, чи банк має частку іноземного 

інвестора у статутному капіталі, а залежить від політики самого банку щодо 

розширення обслуговування клієнтів і надання банківських послуг. Вагомий 

вплив на розвиток мережі банківських філій і відділень має загальний 

економічний та політичний стан у країні, його вплив на доходи та витрати БІК. 

3. БІК та ФІБ надають перевагу зовнішньоекономічній діяльності, а також 

обслуговуванню великих підприємств у нафтогазовій, целюлозно-паперовій, 

харчовій і хімічній промисловості, торгівлі паливними матеріалами. Недолік – 

небажання надавати банківські послуги фізичним особам та малим підприємствам 

[342, с. 140]. Проведений аналіз виявив, що основною сферою, в якій спочатку 

працюють БІК в Україні, є обслуговування корпоративних клієнтів, у тім числі 

українських підрозділів іноземних компаній, а також фінансування клієнтів, які 

орієнтовані на експорт. Закріплюючись на українському фінансовому ринку, вони 

дедалі активніше позиціонують себе в сегменті операцій із населенням і наданням 

невеликих кредитів підприємцям [130, с. 106]. Обсяг коштів фізичних осіб, 

залучених БІК в Україні, на 01.01.2015 р. становив 260 779,23 млн грн. або 

61,69 % від загальної суми коштів фізичних осіб, залучених банками України, та 

22,31 % усіх зобов’язань вітчизняної БС [106]. Частка кредитів і заборгованості 

фізичних осіб БІК на 01.01.2015 р. становила 9,57 % у всіх активах БС, 14,43 % у 

загальній сумі кредитів, наданих банками, та 86,44 % у кредитах, наданих 

фізичним особам усіма банками України [106; 271]. Отож, 86,44 % з усіх наданих 

кредитів фізичним особам припадає на операції з банками за участю нерезидентів 

і лише 13,56 % обсягів кредитів, наданих фізичним особам, належать вітчизняним 

банкам. Понад 50 % частку коштів фізичних осіб у пасивах за результатами 2014 

р. мали такі БІК: ПАТ КБ “Приватбанк” (52,65 %), ПАТ “ВіЕйБі Банк” (91,72 %), 

ПАТ “Ідея Банк” (58,98 %), ПАТ “БГ Банк” (50,10 %) та банк зі 100 % участю 

іноземних інвесторів – ПАТ “Платинум Банк” (69,14 %) [106]. Серед БІК, які на 

01.01.2015 р. не мали у своєму кредитному портфелі кредитів, наданих фізичним 

особам, виділимо ПАТ “Банк Авангард” та ПАТ “Дойче Банк ДБУ”. ПАТ “Дойче 
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Банк ДБУ”, за даними НБУ, не проводив також і операцій зі залучення коштів від 

фізичних осіб на ринку України. Спеціалізацією ПАТ “Дойче Банк ДБУ” на 

вітчизняному ринку є обслуговування корпоративних клієнтів, а роздрібний 

бізнес в Україні сьогодні його не цікавить [253]. Інші ж банки активно 

просувають свої продукти на ринок роздрібного кредитування. 

4. Іноземні інвестори, скуповуючи українські банк, перешкоджають 

розвитку вітчизняного банківського капіталу. З появою великих іноземних банків 

виникає жорстокіша конкуренція на ринку, яка часто призводить до банкрутства 

багатьох малих банків, які мають свою нішу при розподілі банківських ресурсів, 

проведенні операцій і наданні послуг. Іноземні банки витіснятимуть вітчизняні 

банки з українського ринку, що призведе до занепаду національної БС, яка 

недостатньо розвинена і може бути фактично ліквідована, не витримавши 

конкуренції з фінансово могутнішими іноземними банками [342, с. 140]. 

Проблеми українських фінансово нестабільних банків найменше пов’язані з 

залученням іноземних банківських капіталів. Водночас іноземні інвестори, 

купуючи банки в Україні, сприяють вливанням додаткових фінансових ресурсів, 

забезпечуючи поліпшення їхнього фінансового стану та стимулюють українські 

банки до ефективної діяльності в майбутньому. 

На наш погляд, позитивні та негативні моменти участі іноземного 

банківського капіталу у БС країни та діяльності ФІБ доцільно розглядати з 

позицій короткострокових і довгострокових перспектив. Отож, якщо на 

короткостроковий період активний приплив іноземних банківських капіталів або 

відкриття ФІБ призведе до певної дестабілізації БС (а саме послаблення позицій 

вітчизняних банків за такими показниками: рівень капіталу, обсяги виконуваних 

операцій, прибутковість діяльності), то в довгостроковому періоді виявляються 

позитивні тенденції для БС, зокрема, додаткові стимули для вітчизняних банків 

щодо ведення банківського бізнесу та політики управління ризиками. 

Кваліфіковані вітчизняні працівники, які краще знають національну економіку, 

будуть забезпечені місцем роботи й отримуватимуть знання передових технологій 

у банківництві. Крім того, іноземні банки стійкіші до впливу зовнішніх і 
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внутрішніх негативних змін та криз в економіці країн. Мінімізація ризику появи в 

Україні філій ненадійних іноземних банків, з низькою репутацією, рейтингом і 

недостатньою капіталізацією можлива за допомогою ретельного відбору 

іноземних банків, які бажають відкривати в Україні свої філії, визначаючи певні 

критерії щодо репутації чи капіталізації банків. Орган банківського нагляду в 

Україні має змогу мінімізувати такі ризики, підписавши відповідні угоди та 

посиливши співпрацю з наглядовими органами країни перебування головного 

офісу іноземного банку. 

Незважаючи на існуючі протиріччя та недоліки, ухвалення змін до 

законодавчих актів щодо надання дозволу на відкриття ФІБ в Україні відбулося. 

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську 

діяльність” щодо відкриття ФІБ пройшов розгляд у комітетах ВРУ, зокрема, у 

Комітеті з питань фінансів i банківської діяльності (головний комітет), Комітеті з 

питань економічної політики, Комітеті з питань правової політики, Комітеті з 

питань бюджету та Комітеті з питань європейської інтеграції. Також отримано 

висновок Головного науково-експертного управління, в якому зазначено, що такі 

зміни сприятимуть розширенню конкуренції на ринку банківських послуг, а 

також доступності кредитних ресурсів для юридичних і фізичних осіб з 

узагальнюючим висновком можливості прийняття законопроекту за основу з 

врахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Головне юридичне управління 

зауважень не висловило, а відтак Проект Закону про внесення змін до Закону 

України “Про банки і банківську діяльність” № 358-V був ухвалений 16.11.2006 р. 

із набуттям чинності змін щодо відкриття ФІБ з дня вступу України до СОТ. 

Внаслідок такого ухвалення було внесено зміни не лише до Закону України “Про 

банки і банківську діяльність”, а й до інших правових документів, зокрема 

Господарського Кодексу України, Законів України “Про зовнішньоекономічну 

діяльність”, “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” (втратив чинність на 

підставі прийняття Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб” № 4452-VІ від 23.02.2012 р.) тощо. У подальшому ухвалення й затвердження 

законодавчих і нормативних актів відбувалося з урахуванням внесених змін. 
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Законопроект про внесення змін щодо відкриття ФІБ в Україні передбачав 

такі основні положення: зарахування ФІБ до складу БС України; виключний 

перелік умов, за яких можливе відкриття ФІБ в Україні (співпраця держави 

походження іноземного банку з FATF; відповідність у державі іноземного банку 

вимогам банківського нагляду, розроблених Базельським комітетом і взаємодія з 

НБУ; вимоги до розміру приписного капіталу філії банку та статутного капіталу 

іноземного банку, що відкриває філію в Україні тощо); потреба акредитації філії 

та внесення запису до Державного реєстру банків та ін. 

В Україні основні вимоги щодо порядку відкриття ФІБ визначені у Законі 

України “Про банки і банківську діяльність” і Положенні про порядок реєстрації 

та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, яке затверджене 

Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011 р. Умови та порядок 

акредитації ФІБ в Україні, визначені законом, зображено на рис. П.1 додатка П. 

Аналіз законодавчих актів України та нормативних документів НБУ виявив, що 

процедуру відкриття ФІБ і подання пакета документів для її акредитації сьогодні 

досить чітко сформульовано і зрозуміло, подано з відповідними посиланнями та 

уточненнями з боку законів України та положень НБУ, які регулюють ці питання. 

Акредитацію ФІБ проводить НБУ (рис. П.2 додатка П). Для акредитації ФІБ 

його уповноважена особа має подати до НБУ потрібний перелік документів для 

проведення аналізу й ухвалення відповідного рішення. Для акредитації ФІБ в 

чинному законодавстві України введено поняття “приписний капітал”. Закон 

України “Про банки і банківську діяльність” визначає приписний капітал як суму 

грошових коштів у вільно конвертованій валюті, надану іноземним банком філії 

для здійснення її акредитації [307]. Законодавець не уточняє чи такий вид 

капіталу прирівнюється за своєю суттю до статутного капіталу чи до 

регулятивного капіталу банків-резидентів України, можливість збільшення чи 

зменшення розміру приписного капіталу ФІБ тощо. Окремі нормативні акти НБУ 

відзначають, що для розрахунку економічних нормативів розмір приписного 

капіталу ФІБ прирівняно до розміру статутного капіталу [171]. Деякі науковці 

пропонують трактувати приписний капітал як кошти материнського банку, які 
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розміщено на кореспондентському рахунку в НБУ чи в іншому уповноваженому 

ним банку і не може бути використано на потреби материнського банку або філії, 

за винятком погашення заборгованості перед кредиторами та бюджетом у разі 

ліквідації філії [257, с. 167]. 

Значна увага при акредитації ФІБ в Україні приділена професійній 

придатності та наявності бездоганної ділової репутації керівника та головного 

бухгалтера філії. Іноземний банк має надати інформацію про те, що немає 

фінансових і правових проблем у його діяльності, наявність власних коштів, які 

спрямовано на формування приписного капіталу ФІБ й акумульовано на 

накопичувальному рахунку, що відкривається в НБУ.  

Згідно з законодавством України НБУ має право ініціювати процедуру 

ліквідації ФІБ. Особливості ліквідації ФІБ в Україні визначені Положенням про 

застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженим 

Постановою Правління НБУ № 346 від 17.08.2012 р. ФІБ ліквідовується за 

рішенням іноземного банку або НБУ. НБУ приймає рішення про відкликання 

банківської ліцензії ФІБ, якщо: філія подала документацію з недостовірною 

інформацією або не провела жодної банківської операції впродовж року з дня 

видачі ліцензії; іноземний банк не виконує зобов’язання, що виникли у зв’язку з 

діяльністю його філії в Україні; ФІБ не приведено свою діяльність у відповідність 

до вимог законодавства України у визначені строки (180 днів). НБУ повідомляє 

ФІБ, іноземний банк та орган банківського нагляду держави, в якій зареєстровано 

іноземний банк, про відкликання банківської ліцензії ФІБ, а також розміщує 

інформацію про своє рішення на сторінках Офіційного інтернет-представництва 

НБУ. У день отримання такого рішення ФІБ припиняє виконання всіх операцій і 

розпочинає процедуру ліквідації, повертає НБУ банківську ліцензію, генеральну 

ліцензію на проведення валютних операцій. НБУ вносить запис до Державного 

реєстру банків про вилучення відомостей про ФІБ на підставі отриманої від 

іноземного банку інформації про ліквідацію цієї філії, яка має відображати 

проведену роботу щодо задоволення вимог кредиторів. Разом з інформацією про 

ліквідацію (припинення діяльності) філії іноземний банк подає НБУ акти про 
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приймання-передавання документів цієї філії до архівних установ України [296]. 

Науковці, прогнозуючи розвиток ФІБ в Україні, зазначають, що такі філії 

будуть створюватись, однак повільними темпами (не більше двох-трьох філій за 

рік), що залежатиме від умов розвитку економіки України та стану її 

євроінтеграції. Вважають, що спершу виходитимуть на український ринок банки з 

країн СНД, а згодом і з європейських країн [257, с. 164]. Практика розвитку ІБ в 

Україні на цьому етапі засвідчила, що такі прогнози наразі не справдилися, 

оскільки великі міжнародні банківські групи не виявляють зацікавленості й 

активності у відкритті власних філій, а іноземні банки бажають створювати в 

нашій країні дочірні структури або ж надають перевагу купівлі вже діючих в 

Україні банків і зазвичай тих, які належать до групи найбільших або великих і 

мають стабільне фінансове становище. Це підтверджує те, що з моменту надання 

права відкривати в Україні ФІБ, тобто з часу вступу України до СОТ (2008), на 

українському ринку не було акредитовано жодної ФІБ. 

Серед головних причин незацікавленості у відкритті ФІБ в Україні є такі: 

 низький рейтинг інвестиційної привабливості України. За рейтингом 

сприятливості ведення бізнесу в 2015 р. Україна зайняла 96 місце зі 189 країн 

світу [406]. Хоча вона поліпшила цей показник порівняно з попередніми 

періодами (у 2013 р. Україна займала 137 позицію зі 185 країн світу, у 2011 р. – 

152 місце в рейтингу [346]), з огляду на такий критерій як захист інвесторів, 

Україна опустилася зі 108 місця у 2011 р. до 127 позиції у 2013 р., тобто на 19 

пунктів [406], але піднялась до 109 місця у 2015 р. Індекс інвестиційної 

привабливості України у першому кварталі 2015 р. становив 2,51 і знизився 

порівняно з аналогічним періодом 2014 р. (2,72). Зниження цього показника 

спостерігаємо впродовж усього 2014 р. [167]. Негативними тенденціями у цей 

період є високі темпи інфляції, волатильність валютного курсу, податковий тиск, 

військово-політична ситуація в країні, повільність впровадження реформ, 

нестабільність БС тощо. За таких умов справді існує небезпека виходу на 

український ринок ФІБ країн із аналогічним або не набагато вищим рейтингом, 

діяльність яких спрямовуватиметься для вивезення капіталу та відмивання 
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коштів. Проте очікувати значних інвестицій із таких країн марно, оскільки вони 

самі потребують капіталовкладень. У Проекті Закону України про внесення змін 

до Закону України “Про банки і банківську діяльність” одним із критеріїв 

можливості відкриття в Україні ФІБ було визначено вимогу до статутного 

капіталу іноземного банку, зокрема, його розмір мав становити не менше 150 млн 

євро [337]. Це б зумовлювало відкриття в Україні філій фінансово стійких і 

надійних іноземних банків. Однак зазначена умова не знайшла відображення в 

ухваленому ВРУ законодавчому акті. Відмінності між законопроектом і чинними 

правовими актами стосуються також гарантування вкладів фізичних осіб. 

Законопроект засвідчував, що вклади фізичних осіб ФІБ гарантуються в порядку і 

розмірах, передбачених законодавством України, проте чинні законодавчі 

документи відзначають, що вклади фізичних осіб у ФІБ ФГВФО не відшкодовує; 

 значна частка БІК в Україні створені іноземними інвесторами-

юридичними особами небанківського типу та фізичними особами-іноземцями. За 

нашими підрахунками, кількість БІК в Україні, власниками істотної участі в яких 

є зарубіжні банківські групи чи банки за кордоном, станом на 01.01.2015 р. 

налічувала лише 26 установ з 51 зареєстрованого в Україні БІК. До таких 

належать: ПАТ “БМ Банк”, ПАТ “Дойче Банк ДБУ”, ПАТ “ІНГ Банк Україна”, 

ПАТ “Кредит Європа Банк”, ПАТ “ОТП Банк”, ПАТ КБ “Правекс Банк”, ПАТ 

“Дочірній банк Сбербанку Росії”, ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк”, ПАТ “БТА 

Банк”, ПАТ “ВТБ Банк”, ПАТ “Креді Агріколь Банк”, ПАТ “Кредобанк”, ПАТ 

“Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ “Укрсоцбанк” та ін.; 

 обмеження регулювальних органів зарубіжних країн щодо виходу банків 

на закордонні ринки та зокрема відкриття філій в іноземних державах; недостатня 

розвиненість вітчизняного банківського ринку й економіки країни загалом, 

порівняно з іншими зарубіжними країнами; значний рівень тінізації економіки, 

політизованість і корупційна діяльність державних органів; непривабливість 

окремих секторів вітчизняної економіки, обслуговування яких здійснюють 

іноземні банки за кордоном та високі ризики ведення бізнесу; загроза 

проходження різноманітних бюрократичних процедур щодо відкриття нового 
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банку, зокрема акредитації ФІБ; наявність у вже діючих українських банках 

розгалуженої мережі відокремлених структурних підрозділів, що забезпечує їхнє 

функціонування у різних регіонах держави. 

В Україні іноземні банки мають право також відкривати інші відокремлені 

підрозділи, зокрема, власні представництва, які не проводять банківської 

діяльності. На території України представництва іноземних банків мають право 

розпочинати діяльність після їхньої акредитації НБУ (рис. П.3 додатка П), який 

вносить відповідний запис до Державного реєстру банків на основі поданого 

пакета документів, визначеного нормативними актами НБУ [301]. 

Українські банки мають право створювати дочірні банки, філії чи 

представництва на території інших держав на підставі дозволу, наданого НБУ. 

Для відкриття дочірніх банків, філій або представництв на території інших держав 

українські банки мають виконувати такі самі вимоги, які визначені для відкриття 

філій чи представництв банків в Україні. Загальні питання відкриття українських 

банків за кордоном врегульовує Закон України “Про банки і банківську 

діяльність” [307]. Порядок створення установ вітчизняними банками за кордоном 

визначено у розділі 5 Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, 

відкриття відокремлених підрозділів, яке затверджене постановою Правління 

НБУ Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку 

України № 306 від 08.09.2011 р. Проведений нами аналіз засвідчив, що українські 

банки мають створені свої дочірні установи та структурні підрозділи за кордоном. 

Станом на 2015 р. за кордоном функціонували представництва ПАТ “Державний 

експортно-імпортний банк України” у м. Нью-Йорк (США), м. Лондон 

(Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії), ПАТ 

“Приватбанк” у Казахстані, Великій Британії, Китаї, Кіпрі та ін. ПАТ КБ 

“Приватбанк” також активно створює за кордоном структурні підрозділи і має 

відділення в Латвії, Італії, Португалії. 

На основі аналізу зарубіжного досвіду виявлено, що ФІБ мають право 

здійснювати свою діяльність майже в усіх європейських країнах [257, с. 163]. Їхня 

діяльність прямо залежить від рівня розвитку економіки та БС країни. Відзначимо 
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також, що в країнах ЄС здебільшого відкриваються ФІБ країн-членів Євросоюзу і 

значно менше створено ФІБ з країн, які не є членами ЄС. Банки проводять 

діяльність на зарубіжних ринках через створення різних типів установ: філій, 

представництв, дочірніх структур і банків з частковою участю іноземного 

капіталу. Вибір типу банку залежить від різних чинників, зокрема: загальної 

стратегії діяльності банку, типу та виду операцій, які виконуватиме банк на ринку 

іншої країни, відповідності та можливості функціонування згідно з юридичними 

нормами та наглядовими регулювальними процедурами країни-реципієнта. 

Вважаємо, що наявність іноземного капіталу в будь-якій його формі, незалежно 

від типу створюваного структурного підрозділу, має свої негативні й позитивні 

наслідки для країни, в якій функціонує такий банк. 

Рекомендації АУБ щодо мінімізації негативного впливу від відкриття ФІБ в 

Україні, які передбачались як включення у законопроект, не знайшли 

відображення в ухвалених змінах до законодавчих актів. Ці рекомендації 

стосувалися, по-перше, необхідності визначення порядку регулювання діяльності 

ФІБ, враховуючи розмір приписного капіталу; по-друге, визначення норми 

перехідних положень щодо вступу в дію змін про ФІБ через шість місяців після 

надання Україні суверенного кредитного рейтингу не нижче, ніж “А” або через 5 

років після вступу України до СОТ. Така норма суперечить ключовим вимогам 

Генеральної угоди про торгівлю послугами, зокрема, згідно з вимогами СОТ щодо 

лібералізації іноземні банки повинні мати такий самий доступ до ринків у країні-

члені СОТ, як і внутрішні банки. Серед інших, на наш погляд, слушних 

рекомендацій назвемо такі: необхідність направлення активів ФІБ у разі її 

ліквідації на задоволення вимог кредиторів – клієнтів цієї філії; змога відкриття 

філії українського банку у країні, іноземний банк якої відкриває філію в Україні; 

забезпечення збереження вимог рівної конкуренції між банками-резидентами 

України та ФІБ; регулювання та нагляд за діяльністю ФІБ НБУ; ведення обліку за 

правилами, визначеними НБУ; визначення мінімального розміру статутного 

капіталу іноземного банку, який має намір відкривати в Україні філію та 

наявність високого кредитного рейтингу (не нижче “А” за класифікацією одного з 
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провідних міжнародних рейтингових агентств); визначення особливостей 

застосування заходів впливу до ФІБ за порушення банківського законодавства; 

ретельне врегулювання процедури банкрутства та ліквідації ФІБ. Крім того, серед 

рекомендацій є обмеження у виконанні окремих видів банківських операцій 

(операцій з фізичними особами, зокрема споживче й іпотечне кредитування); 

введення територіальних обмежень на відкриття філій, залежно від насиченості 

регіонів банками та потреби у банківських послугах; визначення обов’язку ФІБ 

брати участь у фінансуванні програм розвитку регіонів. Такі обмеження та 

вимоги, на думку експертів АУБ, допоможуть забезпечити єдину систему 

державного регулювання та нагляду за діяльністю ФІБ, захисту української БС від 

ненадійних іноземних банків, захисту інтересів клієнтів ФІБ, забезпечення 

добросовісної конкуренції між банками на українському ринку [133]. 

Відзначались також і пропозиції щодо відображення в нормативних актах 

порядку використання прибутків від діяльності ФІБ в Україні. Деякі автори 

пропонують визначити необхідність розміщення не менше 80 % прибутків від 

діяльності філії в Україні впродовж перших трьох років з подальшим зменшенням 

відсотка, зокрема, упродовж наступних двох років – не менше 60 %, а в подальші 

роки діяльності філії – не менше 50 % [257, с. 168]. Крім того, вважаємо за 

необхідне спрямовувати прибутки ФІБ, а також дочірніх структур БІК на 

кредитування та інвестування у ті галузі економіки, які потребують фінансування. 

Задля мінімізації негативних наслідків від створення в Україні ФІБ, 

враховуючи пропозиції науковців і банкірів, вважаємо за доцільне визначити 

відповідний порядок регулювання діяльності ФІБ. Потенційні ризики, які 

виникатимуть від приходу на український ринок іноземних банків та їхніх філій, 

можливо мінімізувати, удосконалюючи систему ДРІБ та створюючи належні 

законодавчі процедури щодо порядку відкриття та функціонування ФІБ в Україні. 

Більшість країн світу використовує жорстке регулювання та контроль за 

відкриттям і функціонуванням ФІБ на території своїх країн, зважаючи на те, що ці 

філії не є самостійними юридичними особами, а тільки підрозділами юридичних 

осіб, які є за кордоном [249]. Ефективне державне регулювання забезпечить 
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стабільне функціонування БС, допоможе зменшити недоліки та посилити 

переваги від участі іноземних банків в Україні у будь-яких формах. 

Серед основних регулятивних заходів, які доцільно використовувати в 

регулюванні діяльності ФІБ, варто виділити такі. 

1. Необхідність розроблення законодавчих положень, які гарантуватимуть 

отримання дозволу на акредитацію філії надійного іноземного банку з високим 

рейтингом і стабільним фінансовим станом. Зокрема, це має стосуватися 

мінімальних вимог до розміру капіталу банку, активів і кредитного рейтингу, 

підтвердженого провідним рейтинговим агентством, а також координація 

наглядових органів обох країн, виконання відповідних вимог, які ставлять до 

ефективного банківського нагляду. Належний рівень банківського нагляду та 

регулювання в країні, де перебуває головний офіс іноземного банку, дасть змогу 

забезпечити стабільне функціонування ФІБ в Україні. 

2. Незважаючи на те, що нагляд за надійністю та платоспроможністю ФІБ 

виконує наглядовий орган країни-походження банку, вітчизняному регулятору 

доцільно визначити головні принципи функціонування філії на ринку країни. Ці 

принципи мають бути такими, які ставлять до всіх банків країни з боку органу 

банківського нагляду, зокрема, стосуватись необхідності подання фінансової та 

статистичної звітності, розрахунку та дотримання основних економічних 

нормативів і лімітів, а також інші додаткові вимоги. 

3. Чітке законодавче врегулювання та визначення критеріїв, за яких 

проводять ліквідацію ФІБ, а також визначення обов’язкового взаємного обміну 

інформацією між наглядовими органами країни-реципієнта і країни-інвестора про 

проблеми в діяльності материнського банку чи його структурного підрозділу в 

іншій країні. Законодавче врегулювання має також стосуватися належного 

захисту вкладів клієнтів ФІБ в Україні. Зазвичай вклади ФІБ підпадають під 

відшкодування за системою страхування депозитів країни місцезнаходження 

головного офісу банку, водночас у багатьох зарубіжних країнах вимагають від 

філій брати участь у національній системі відшкодування вкладів [428]. 

Отже, під впливом світових глобалізаційних процесів спостерігаємо в 
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Україні швидкий розвиток ІБ, який виявляється в участі іноземних інвесторів 

шляхом створення дочірніх структур. Незважаючи на те, що прихід іноземців на 

український банківський ринок, зокрема шляхом відкриття ФІБ має багато 

переваг, потрібно зважати на недоліки. Саме від виваженої політики держави 

щодо регулювання і контролю за іноземною експансією залежатиме підвищення 

ефективності функціонування БС та економіки України. 

 

3.3. Аналіз структури власності й ефективності діяльності банків з 

іноземним капіталом в Україні: інституційні та емпіричні підходи 

 

Прозорість діяльності банку характеризує чесність у веденні бізнесу, ділову 

репутацію та відкритість до співпраці з партнерами. Прозорість діяльності 

впливає на довіру до банків з боку вкладників, кредиторів і контрагентів банку. 

Структура власності – важливий інструмент інституційного аналізу, який впливає 

на функціонування БС, визначає орієнтири та характер її розвитку, а також 

функціонування економіки країни загалом. 

Регулювання питання відображення структури власності банків в Україні 

передусім потребує проведення аналізу законодавчих і нормативно-правових 

документів з цього приводу. Незважаючи на те, що рекомендації щодо 

поліпшення прозорості банків, зокрема стосовно розкриття інформації 

громадськості та наглядовим органам про діяльність банків, що забезпечить 

стабільність БС, були розроблені Базельським комітетом ще у 1998 р., в Україні 

лише у вересні 2011 р. було прийнято Положення “Про порядок подання 

відомостей про структуру власності”, затверджене Постановою Правління НБУ 

№ 306 від 08.09.2011 р., на зміну якого 21.05.2015 р. було ухвалено Положення 

“Про порядок подання відомостей про структуру власності банку” № 328. 

Зауважимо, що НБУ, починаючи з 2007 р., щоквартально розміщував на власному 

інтернет-сайті інформацію про власників істотної участі у банках України, де 

розкривав дані про прямих і опосередкованих власників банків. Сама ж вимога 

щодо необхідності розміщення на офіційному веб-сайті НБУ інформації про 

власників істотної участі була внесена до Закону України “Про Національний 
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банк України” відповідно до Закону України № 3024-VI від 12.02.2011 р.  

До 2011 р. у сфері структури власності регулювалися лише питання, 

пов’язані зі зміною істотної участі у банках, зокрема порядок набуття та 

збільшення істотної участі (законодавство передбачало отримання дозволу на 

проведення таких дій). Положення “Про порядок подання відомостей про 

структуру власності” [299], прийняте НБУ в 2011 р., стало одним із нормативних 

актів, що врегульовувало питання відображення прямого й опосередкованого 

володіння участю у банку. Саме таке відображення структури власності дало 

змогу виявити кінцевих власників БІК і визначити реальні можливості щодо 

розрахунків за взятими ними зобов’язаннями. Вже у травні 2015 р. це положення 

втрачає чинність на підставі ухвалення нового правового акту – Положення “Про 

порядок подання відомостей про структуру власності банку” № 328. На відміну 

від попереднього нове положення визначає поняття “остаточні ключові учасники” 

як ключові учасники фізичні чи юридичні особи, які у своєму складі не мають 

ключових учасників. Ключовими учасниками можуть бути також: держава, 

територіальні громади, міжнародна фінансова установа, а також публічна 

компанія. Відповідно до цього документу банки в Україні мають подавати до НБУ 

повну інформацію про структуру власності та ключових учасників банків з метою 

виявлення непрозорих схем створення та діяльності банків. 

Досить часто структура власності іноземних банків є розпорошеною між 

значною кількістю акціонерів, які належать до різних країн, однак потрібно 

зосереджувати увагу на стратегічних інвесторах банків в Україні. Зазначені 

документи, хоч і позитивно впливають на прозорість структури власності, однак 

вони мають на меті лише забезпечити контроль і нагляд за діяльністю банків. 

Нормативні акти щодо регулювання структури власності банків не торкаються 

питань визначення санкцій за порушення з боку банків у частині відображення 

інформації про власників, а також не містять конкретних дій для забезпечення 

безпеки розвитку української БС з урахуванням стратегічних цілей виходу на 

банківський ринок державних капіталів зарубіжних країн. Запропоновані НБУ 

нормативні акти, а також зміни до законодавства України вводять нові поняття та 



 216 

подають нові визначення існуючим термінам, що, з одного боку, допомагає, а з 

іншого – ще більше заплутує споживачів банківських послуг та зацікавлених осіб. 

Проаналізувавши чинні законодавчі та нормативно-правові документи України, 

охарактеризуємо ключові терміни з досліджуваної проблематики. 

Сутність структури власності в Україні містить Закон України “Про банки 

та банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. та Закон України “Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-

ІІІ від 12.07.2001 р., де структура власності розглядається як система 

взаємовідносин юридичних і фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які 

мають пряму чи опосередковану істотну участь в юридичній особі, у тім числі 

відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи.  

Актуально наголосити, що позитивні кроки на шляху до забезпечення 

прозорості банківської діяльності в Україні були запроваджені у контексті 

формування банківського нагляду на консолідованій основі. Вимоги щодо 

нагляду за банківською групою на консолідованій основі з урахуванням 

закордонної діяльності, обміну інформації між органами нагляду країни-інвестора 

та органами країни перебування іноземного капіталу були визначені та 

рекомендовані до застосування у банківській практиці Базельським комітетом у 

таких документах: “Консолідований нагляд за міжнародною діяльністю банків” 

(березень 1979 р.), “Принципи нагляду за закордонними установами банків” 

(травень 1983 р.), “Мінімальні стандарти для банківського нагляду за 

міжнародними банківськими групами та їх закордонними установами” (липень 

1992 р.), “Нагляд за банківською діяльністю закордонних установ” (жовтень 

1996 р.), “Основні принципи ефективного банківського нагляду” (жовтень 

2006 р.) та ін. Основні зміни щодо нагляду на консолідованій основі були внесені 

до Закону України “Про банки і банківську діяльність” і впроваджені в банківську 

практику України лише на початку 2011 р. шляхом ухвалення Закону України 

“Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності 

банків” № 3024-VI від 15.02.2011 р. [310] та Закону України “Про внесення змін 

до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі” № 3394-VI від 



 217 

19.05.2011 р. [309]. Цими документами сформульовано нові визначення таких 

понять: банківська група, дочірня компанія, материнський банк, учасник 

банківської групи тощо. Банківський нагляд на консолідованій основі визначено 

як нагляд, що здійснює НБУ за банківською групою, щоб забезпечити 

стабільність БС та обмежити ризики, на які наражається банк внаслідок участі в 

банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків 

банківської групи у визначеному НБУ порядку. Через рік – 09.04.2012 р. НБУ 

затвердив Постанову № 134 “Про затвердження Положення про порядок 

ідентифікації та визнання банківських груп” [297], де визначено також сутність 

понять іноземна банківська група, міжнародна банківська група, країна 

походження та структура власності банківської групи. Міжнародна банківська 

група – це група фінансових установ, пов’язаних відносинами контролю, 

діяльність якої представлена більше, ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на 

консолідованій основі з боку іноземного органу нагляду. Іноземну банківську 

групу визначено як банківську групу, яка є частиною міжнародної банківської 

групи. На наш погляд, у законодавстві не достатньо чітко висвітлено критерії, за 

якими міжнародна банківська група відрізняється від іноземної. Тобто розуміємо, 

що міжнародна банківська група повинна охоплювати декілька іноземних 

банківських груп, а іноземний банк, який входить до складу міжнародної 

банківської групи і має дочірні фінансові установи, є іноземною банківською 

групою. Зазначене положення трактує також поняття “структура власності 

банківської групи”, яке відображає систему взаємовідносин юридичних і 

фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх учасників банківської групи, які 

мають спільного контролера. 

Ще один документ, який ухвалив НБУ, – Положення про порядок 

регулювання банківських груп, затверджене постановою Правління НБУ № 254 

від 20.06.2012 р. [300]. Воно визначає порядок розрахунку консолідованого 

регулятивного капіталу банківської групи, підгруп банківської групи, вимоги 

щодо його достатності, а також обов’язкові до виконання економічні нормативи 

діяльності банківської групи та складання і подання звітності. Підгрупи 
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банківської групи, визначені за географічним критерієм, зобов’язані 

дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу та всіх 

економічних нормативів, визначених положенням. НБУ не має впливу на оцінку 

та регулювання діяльності міжнародної банківської групи, а лише передбачає 

нагляд за іноземною банківською групою. НБУ має право звертатися до 

іноземних органів нагляду, щоб уточнити чи отримати інформацію, потрібну для 

ідентифікації, визнання та припинення визнання банківської групи. 

Нововведення щодо нагляду з боку НБУ на консолідованій основі 

позитивно характеризують прагнення регулятора щодо забезпечення прозорості 

ведення банківського бізнесу та стабільності діяльності банків на українському 

ринку. Водночас потрібно враховувати такі аспекти: більшість фінансових груп, 

які діють на українському ринку, є банківськими з огляду на найбільш розвинену 

БС; необхідність відображення структури власності у банках меншою мірою 

відобразиться саме на іноземних банках з часткою власності великих 

міжнародних банківських груп, оскільки такі установи вважаються зазвичай 

найбільш відкритими і прозорими у своїй діяльності; виявлені непрозорі 

банківські об’єднання, які передбачають наявність одного власника, 

викликатимуть занепокоєння у тих випадках, коли такий власник чи контролер не 

бажає свого розголошення з причин, наприклад, належності до певних верств 

населення чи політичних уподобань . 

Структура власності банків, на наш погляд, має суттєвий вплив на розвиток 

БС країни і залежить найперше від тих цілей, які мають міжнародні банківські 

групи в Україні. Банкіри-практики засвідчують, що відображення структури 

власності не вплине на функціонування великих БІК, оскільки, їхня діяльність у 

країні-реципієнті є прозорою та відкритою, а потреба у відображенні структури 

власності є однією з умов виходу банків на міжнародні ринки. Проте це 

відображатиметься на малих банках, які створені окремими фізичними чи 

юридичними особами, які з певних причин не бажають розкривати інформацію 

про себе, щоб не втратити клієнтів [245]. 

Особливу увагу в регулюванні діяльності дочірніх іноземних банків варто 
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приділяти ідентифікації власників банку і країни походження капіталу. Доцільно 

аналізувати та розкривати інформацію не лише про власників істотної участі у 

банку, а й про юридичних осіб-нерезидентів та фізичних осіб-іноземців, які мають 

частку у банку меншу, ніж 10 %. Досвід функціонування БС засвідчує, що часто 

значну кількість БІК створено не фінансово стабільними банками, які діють за 

кордоном, а юридичними особами-нерезидентами, зареєстрованими в офшорних 

зонах. Характерним для української банківської практики є заснування фізичними 

особами – громадянами України компаній в офшорних зонах, які як нерезиденти є 

власниками істотної участі в українських банках, визнаних БІК. Саме брак чіткого 

регулювання, а часто й анонімність власників капіталу спричиняє неконтрольова-

ність на банківському ринку та призводить до відтоків капіталів за кордон. 

Проведений аналіз участі іноземних інвесторів на банківському ринку 

України виявив, що на 01.01.2015 р. іноземні банки в Україні представляли 17 

країн. Серед країн – іноземних інвесторів, які активно вкладають свої капітали в 

український банківський бізнес, виділимо Росію, Кіпр, Австрію, частки яких 

розподілилися відповідно 10,25 %, 8,05 % та 4,32 % (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Частки іноземного капіталу в статутному капіталі БС України, 

станом на 01.01.2015 р., % 
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на початок 2015 р. на українському банківському ринку провадили свою 

діяльність банки країн, частка капіталу яких у загальному обсязі статутного 

капіталу банків України становила менше 1 %, зокрема, Греція (0,91 %), Італія 

(0,89 %), США (0,65 %), Казахстан (0,42 %), Німеччина (0,31 %), Велика Британія 

(0,22 %), Швеція (0,14 %), Туреччина (0,05 %), Грузія та Швейцарія (по 0,03 %). 

Простежимо й абсолютні значення обсягів статутного капіталу, які 

припадають на участь іноземних інвесторів в Україні, а також проведемо аналіз 

іноземної участі за групами банків за розміром активів (табл. 3.2). Власниками 

найбільших БІК в Україні, які станом на 01.01.2015 р. належали до першої групи, 

були: Raiffeisen Bank International AG, Австрія (ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”), 

UniCredit Bank Austria AG, Австрія (ПАТ “Укрсоцбанк”), Державна корпорація 

“Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)”, Росія 

(ПАТ “Промінвестбанк”), ВАТ “Банк ВТБ”, Росія (ПАТ “ВТБ Банк”), BNP Paribas 

S.A., Франція (ПАТ “УкрСиббанк”), ВАТ “Центральна Ощадна Каса і 

Комерційний Банк”, Угорщина (ПАТ “OTP Банк”), ВАТ “Сбєрбанк Росії”, Росія 

(ПАТ “Дочірній банк Сбербанку Росії”) та ін. 

Таблиця 3.2 

Показники участі іноземних інвесторів у БС України, станом на 01.01.2015 р.
*
 

                                               Група банків 

 Показник 
Група 1  Група 2  Група 3  Група 4 

Всього по БС 

України 

Кількість банків, од. 16 19 33 95 163 

Кількість БІК, од. 11 10 15 15 51 

з них: кількість банків зі 100 % іноземним 

капіталом 
3 4 6 6 19 

Статутний капітал, млн грн. 108 058,35 31 265,26 17 525,78 22 358,12 179 207,51 

Статутний капітал БІК, млн грн. 57 490,78 11 932,74 8 486,69 2 507,05 80 417,27 

з них: статутний капітал банків зі 100 % 

іноземним капіталом, млн грн. 
10 899,77 1 763,37 3 149,40 1 120,96 16 933,5 

Обсяг іноземного капіталу в статутному 

капіталі банків, млн грн. 
38 190,65 9 317,92 7 434,3 1 941,2 56 884,05 

Частка іноземного капіталу у статутному 

капіталі банків, % 
35,34 29,80 42,42 8,68 31,75 

* 
Розраховано та побудовано автором за даними фінансової звітності банків [106]. 

 

Проведений аналіз розподілу іноземних країн з огляду на групи банків 

станом на початок 2015 р. в Україні виявив, що такі країни, як Росія та Кіпр були 

представлені у різних групах банків, зокрема і серед найбільших, і серед малих 

банків України (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3  

Обсяги та частки іноземного капіталу в статутному капіталі банків України 

з огляду на країни та групи банків, станом на 01.01.2015 р.
 *
 

       Група 

             банків 

 

Країна 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 
Всього по 

БС, млн грн. 
Обсяг, 

млн грн. 

Частка 

у групі, 

% 

Обсяг, 

млн грн. 

Частка 

у групі, 

% 

Обсяг, 

млн грн. 

Частка 

у гру-

пі, % 

Обсяг, 

млн грн. 

Частка 

у гру-

пі, % 

1. Росія 16 904,03 15,64 – – 1 059,4 6,04 402,22 1,80 18 365,65 

2. Кіпр 7 577,47 7,01 4 074,34 13,03 1 906,01 10,88 866,15 3,87 14 423,96 

3. Австрія 7 317,75 6,77 – – 419,68 2,39 – – 7 737,43 

4. Угорщина 2 868,19 2,65 – – – – – – 2 868,19 

5. Франція 1 508,18 1,40 1 222,88 3,91 – – – – 2 731,06 

6. Нідерланди – – 1 893,57 6,06 252,50 1,44 – – 2 146,07 

7. Польща – – 1 910,63 6,11 171,8 0,98 – – 2 082,43 

8. Греція – – – – 1 627,56 9,29 – – 1 627,56 

9. Італія 653,51 0,60 – – 949,17 5,42 – – 1 602,68 

10. США 1 095,37 1,01 66,50 0,21 – – 3,62 0,02 1 165,49 

11. Казахстан – – – – 749,83 4,28 – – 749,83 

12. Німеччина – – 75,00 0,24 252,94 1,44 228,67 1,02 556,60 

13. Велика Британія 266,15 0,25 75,00 0,24 45,4 0,26 – – 386,55 

14. Швеція – – – – – – 251,53 1,12 251,53 

15. Туреччина – – – – – – 88,05 0,39 88,05 

16. Грузія – – – – – – 51,4 0,23 51,4 

17. Швейцарія – – – – – – 49,57 0,22 49,57 

Всього 38 190,65 35,34 9 317,92 29,80 7 434,3 42,42 1 941,2 8,68 56 884,05 
* 
Розраховано та побудовано автором за даними фінансової звітності банків [106] 

 

Серед іноземних інвесторів більш активною була Російська Федерація. 

Станом на 01.01.2015 р., в Україні провадили свою діяльність такі банки з 

часткою російського капіталу: ПАТ “Дочірній банк Сбербанку Росії”, ПАТ “ВТБ 

Банк”, ПАТ “Альфа-банк”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “БM Банк”, ПАТ “Банк 

Петрокоммерц-Україна”, ПАТ “Банк Форвард”, ПАТ “Банк “Траст”. З восьми 

банків з російським капіталом чотири належали на 100 % російським інвесторам. 

Російські банківські капітали представлені у банках, які належать до різних груп 

згідно з розподілом за розмірами активів, проте найбільша частка російського 

капіталу розміщена серед банків 1 групи – найбільших банків України (15,64 % 

російського капіталу в іноземному капіталі 1 групи банків). Наголосимо, що 

російські банки на пострадянському просторі найактивніше представлені саме в 

Україні. На Україну припадає понад 70 % зарубіжних підрозділів російських 

кредитних організацій і майже половина дочірніх банків [2]. 

Характерним для України є також наявність значної частки кіпрських 

капіталів. З 51 БІК, які діяли в Україні на початку 2015 р., 13 були підконтрольні 
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кіпрським компаніям. Кіпр в Україні у цей період був представлений такими 

банками: АТ “ТАСКОМБАНК” (пряма участь Кіпру становить 99,7404 %), ПАТ 

“НЕОС Банк” (сукупно 95,8143 % належить кіпрським інвесторам), ПАТ “АСВІО 

Банк” (сукупна частка кіпрських компаній становить 17,3466 %), ПАТ “Банк 

Авангард” (частка Кіпру – 99,9902 %), ПАТ “Марфін Банк” (99,9100 %), ПАТ КБ 

“Приватбанк” (пряма участь кіпрської компанії, власниками якої є українські 

акціонери, – 16,2333 %,) та ін., а також банки зі 100 % кіпрським капіталом – ПАТ 

“Банк Кредит Дніпро”, ПАТ “Платинум Банк”, ПАТ “Діві Банк”, ПАТ “Астра 

Банк” та ін. Аналізуючи структуру власності кіпрських банків в Україні, 

констатуємо той факт, що у більшої кількості з них кінцевими власниками 

кіпрських компаній – власників істотної участі в українських банках є українські 

акціонери. Прикладами слугують ПАТ КБ “Приватбанк”, ПАТ “Діві Банк” та ін. 

Тому реальне відображення участі іноземного капіталу у БС сумнівне. 

Законодавство України не визначило Кіпр серед переліку офшорних зон, 

затверджених розпорядженням КМУ від 23.02.2011 р. № 143-р, щоб боротися з 

ухиленням від оподаткування та відтоку капіталів в офшорні зони. Саме Кіпр 

номінально є найбільшим інвестором в Україні, хоча й більшість кіпрських 

компаній, які вкладають кошти в українську економіку, належать українським 

власникам. Нещодавно Україна підписала з Кіпром нову конвенцію “Про 

уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню стосовно податків 

на доходи”, яка має замінити чинну конвенцію, прийняту ще у 1982 р. [283]. 

Власники таких компаній, щоб захистити свої інтереси, конфіденційність і 

комфортні умови для ведення бізнесу можуть перевести свій бізнес і в інші 

офшорні юрисдикції. Тому поряд із подальшим вдосконаленням українського 

податкового законодавства та запобіганням відтоку капіталів за кордон доцільно 

також поліпшувати інвестиційну привабливість України. 

До банків з австрійським капіталом, які на початок 2015 р. діяли в Україні, 

належали: ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (частка Raiffeisen Bank International AG 

– 96,4400 %), ПАТ “Укрсоцбанк” (участь UniCredit Bank Austria AG становила 

37,3529 %), ПАТ “Банк “Надра” (австрійський капітал – 89,9659 %), ПАТ “ВіЕс 

http://www.nadra.com.ua/user_file/Shema.pdf
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Банк” (99,9230 % австрійського капіталу). Наголосимо, що ще у другій половині 

2012 р. відбулися зміни в обсягах австрійського та російського капіталів на 

користь російського. Сбербанк Росії купив австрійську групу Volksbank 

International AG і таким чином отримав контроль над банком ПАТ “Фольксбанк” 

(нині ПАТ “ВіЕс Банк”, власниками якого є Sberbank Europe AG (Австрія), яким 

своєю чергою володіє російський інвестор) [95, с. 32]. Також на початку 2016 р. 

підписана угода про зміну власників ПАТ “Укрсоцбанк” на російську “Альфа-

Груп” (шляхом обміну частки групи UniCredit в ПАТ “Укрсоцбанк” на 9,9 % в 

ABH Holdings S.A. (ABHH; Люксембург)) [97, с. 22]. Такі зміни у структурі 

власності ще більше зміцнюють позиції російських інвесторів в Україні. 

Серед банків, капітали яких належать французьким інвесторам, виокремимо 

ПАТ “Креді Агріколь Банк” (власником є Credit Agricole S.A. з часткою  станом 

на 01.01.2015 р. 99,9960 %), ПАТ “УкрСиббанк” (частка BNP Paribas S.A. в банку 

– 84,9996 %). Отже, активно вкладають капітали у вітчизняну БС європейські 

країни й інші країни-сусіди. Зазвичай функціонування іноземних банків у країні-

реципієнті часто розпочинається з обслуговування великих клієнтів банків, які 

проводять свою діяльність на закордонних ринках. 

Необхідність чіткого та своєчасного відображення структури власності 

банків, на наш погляд, зумовлена також тим, що в українській БС відбувається 

значне коливання часток участі іноземних інвесторів. Упродовж останніх двох-

трьох років структура власності у БІК зазнавала значних змін. Це виявлялося 

здебільшого не у кількісній зміні БІК, а у зміні власності окремих банків, що 

пов’язано з постійним процесом збільшення чи зменшення часток іноземного 

банківського капіталу. За період 2011–2014 рр. зміни у частках власності БІК 

відбувалися в багатьох банках. ПАТ “Банк Кіпру” (пряма участь кіпрського 

капіталу у цей період становила 22,7853 %) було продано у 2014 р. російському 

ПАТ “Альфа-банк”, ПАТ “Банк Перший” змінив назву з ПАТ “БГ Банк”, де 

частка Грузії в статутному капіталі в 2012 р. зменшилась з 99,3950 % до 

19,3950 %, пізніше у 2014 р. назву банку знов було змінено на ПАТ “БГ Банк”. 

Зміни відбулися у ПАТ Банк “Київська Русь” (участь кіпрського капіталу у 
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статутному капіталі зменшилась з 51 % до 39,9685 %), ПАТ “Банк Петрокоммерц-

Україна” (частка російського капіталу зросла з 90,0616 % до 96,4835 %), ПАТ 

“Промінвестбанк” (участь російських інвесторів зросла з 93,8403 % до 97,8502 %), 

ПАТ “Український будівельно-інвестиційний банк” (частка Швейцарії 

зменшилась з 45,0252 % до 37,1445 %) та ін. 

Враховуючи вищесказане, виділимо такі тенденції. По-перше, частка 

іноземного капіталу в БС України постійно зростала, однак останнім часом 

спостерігались значні коливання часток іноземних капіталів у банках України, що 

не дає змоги реально засвідчувати про позитивні зрушення в розвитку 

банківництва. По-друге, у період загострення фінансової кризи простежувалось 

головно згортання діяльності європейських банків у БС України, що виявляється 

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

проте посилюють позиції російські інвестори. По-третє, БІК є найбільшими та 

великими банками, що значно впливає на довіру до БС та визначає можливість її 

подальшого розвитку, а іноземні банківські групи зацікавлені передусім у 

створенні дочірніх структур в Україні та участі у вже діючих банках з добре 

розвиненою мережею відділень і не намагаються відкривати в Україні свої філії. 

По-четверте, 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, 

регулювальні органи намагаються всіляко забезпечити прозорість ведення 

банківського бізнесу, зокрема через реальне відображення інформації банками 

про їхню діяльність і структуру власності. Хоча БІК вважають найбільш 

прозорими, під пильний контроль з боку органів нагляду підпадають власники 

істотної участі та ідентифікація банківських груп. На наш погляд, треба більше 

уваги приділяти саме діяльності тих банківських структур, де простежується лише 

так звана формальна заміна власника на іноземного акціонера, коли кінцевим 

бенефіціаром є український інвестор. По-п’яте, позитивними вважаємо кроки 

регулювальних органів щодо відображення структури власності банків і внесення 

відповідних змін до законодавства в контексті забезпечення виконання вимог 
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(наприклад, щодо вступу до СОТ, вимог МВФ тощо), зокрема щодо можливості 

відкриття ФІБ в Україні, проведення консолідованого нагляду за банківськими 

групами тощо, проте існують і прогалини, які пов’язані з визначенням 

термінології й усуненням суперечностей у законодавчих і нормативно-правових 

актах, визначення положень щодо стимулювання залучення іноземних інвестицій 

і розроблення концепції ДРІБ в Україні, яка б охоплювала основні критерії участі 

іноземних інвесторів, їхнє функціонування в Україні та сприяння розвитку 

національної економіки та критерії виходу з українського банківського ринку. 

Розвиток БС України, перебуваючи під впливом глобалізації економіки та 

інтеграції у світовий фінансовий простір, зазнає постійних змін. Значний вплив на 

прискорення чи сповільнення темпів розвитку вітчизняного банківництва мають 

також і кризові явища, які спостерігаються останнім часом у світі. Аналіз 

ефективності ведення діяльності БІК дасть підстави зробити висновки про 

конкурентоспроможність вітчизняних банків, а також фінансову стійкість і 

прибутковість вітчизняних банків і БІК в умовах впливу різноманітних мікро- та 

макроекономічних чинників. Адже основною метою діяльності банку на ринку є 

отримання прибутку, який має вагоме значення і для іноземних інвесторів, які 

вкладають свої капітали в БС іншої країни. Отож, окрім врахування структури 

власності БІК, для оцінки ефективності ІБ треба проаналізувати рівень 

концентрації іноземного банківського капіталу та капіталізації БІК, визначити 

залежність структури і рівня прибутків банку від його розмірів і резидентності 

капіталу, розкрити основні зміни в операційній діяльності у різні періоди 

розвитку економіки України. 

Аналізуючи проведені зарубіжними науковцями дослідження щодо 

ефективності діяльності БІК у зарубіжних країнах, ми виявили, що вихід 

іноземних інвесторів на банківський ринок країни не характеризує однозначної 

зміни ефективності розвитку БС країни та роботи самих БІК на зарубіжному 

ринку. Якщо в одних країнах з приходом іноземного банківського капіталу 

ефективність банківської діяльності зростала (Чехія, Хорватія, Словенія), то в 

інших – не вносила суттєвих змін (Польща, Литва, Латвія, Угорщина), або навіть 
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призводила до погіршення фінансових результатів банків (Естонія, Болгарія, 

Румунія) [210, с. 27; 153, с. 5–6]. Деякі науковці стверджують, що БІК 

ефективніші, ніж державні банки країн і банки з приватними національними 

капіталами [446; 449]. Оцінка ефективності діяльності іноземних банків у Польщі, 

проведена Гаврильчук О., засвідчила підвищення ефективності діяльності лише 

новостворених БІК, а куплені іноземними інвесторами діючі польські банки не 

мали суттєвих змін в ефективності діяльності [465], або ж навіть, за деякими 

оцінками, показували погіршення показників [153, с. 6]. 

Дослідження з приводу ефективності використання іноземних капіталів у 

БС України ґрунтувались на використанні методів непараметричної статистики. 

Гірняк В. пропонує застосовувати методику побудови моделей динамічного 

нормативу, що дає змогу отримати одне число, яке комплексно характеризує 

ефективність діяльності банків [87, с. 62]. Результати проведених науковцем 

досліджень виявили, що банки зі 100 % іноземним капіталом працюють 

ефективніше, ніж банки з українським капіталом в умовах економічної 

нестабільності в країні, що пов’язано з капітальною підтримкою материнських 

структур з-за кордону [87, с. 66]. Переважаючий вплив на динаміку прибутковості 

БС України питомої ваги БІК показує кореляційно-регресійна модель, яку 

використали Костогриз В. та Беззубенко Ю. для дослідження впливу БІК на 

прибутковість БС України [204, с. 95–96]. Долгіх В. у дослідженнях ефективність 

діяльності різних груп банків за належністю капіталу оцінює непараметричним 

методом ДІЕ (Data Envelopment Analysis), розраховуючи загальну технічну, чисту 

технічну та масштабну ефективність [135, с. 37]. Результати його оцінки виявили, 

що для БІК найвищими темпами впродовж 2005–2012 рр. зменшувалися загальна 

технічна та масштабна ефективність. Чиста технічна ефективність БІК за деякі 

періоди (1 кв. 2005 р., 4 кв. 2009 р., 1 і 4 кв. 2012 р.) незначно, але перевищувала 

ефективність державних банків та впродовж докризового періоду (2005–2008) для 

БІК загальна технічна ефективність була вищою порівняно з іншими групами 

банків. Автор також робить висновки, що гіпотези щодо більш якісного 

банківського менеджменту банків за участю іноземних інвесторів та вищу 
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ефективність іноземних банків не підтверджуються [135, с. 41]. 

Визначення ефективності БС вимагає проведення аналізу різних показників, 

чинників внутрішнього та зовнішнього середовища банківської діяльності. БІК у 

країнах перебування останніми роками зміцнюють свої позиції і часто є 

стійкішими до впливу негативних зовнішніх чинників, аніж національні банки 

країн. Оцінка ефективності діяльності БІК пов’язана передусім з необхідністю 

виявлення позитивного чи негативного впливу іноземних інвесторів на розвиток 

банківського бізнесу та економіки країни. Порівняння показників діяльності 

банків з вітчизняним та іноземним капіталом дасть змогу розробити стратегію і 

тактику забезпечення стабільної та прибуткової роботи банків і всієї БС, 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності банків на зарубіжних ринках.  

Значний вплив на ефективність банківської діяльності мають обсяги 

залучених депозитів, розміри наданих кредитів, частка депозитів у розмірі 

капіталу тощо [153, с. 4]. Про зміни в операційній діяльності й активності БІК в 

Україні засвідчують абсолютні показники обсягів зобов’язань та активів БІК, а 

обсяги власного капіталу відображають рівень капіталізації БІК. Крім того, треба 

розраховувати і відносні показники операційної ефективності банків, такі як чиста 

процентна маржа, чиста непроцентна маржа, чиста операційна маржа, чистий 

спред та ін. Аналіз коефіцієнтів операційної ефективності при порівнянні з 

галузевими нормами дає підстави порівнювати ефективність окремих банків з 

іноземним і вітчизняним капіталом, банків окремих груп (за розміром їхніх 

активів) з ефективністю БС України загалом [305]. 

Аналізуючи обсяги власного капіталу, зобов’язань та активів БІК упродовж 

2007–2015 рр., бачимо, що їхні значення постійно зростали (додаток Р). Темпи 

приросту власного капіталу БІК на початок 2015 р. до початку 2007 р. становили 

448,79 % , темпи приросту зобов’язань та активів за цей самий період становили 

509,69 % та 502,97 %, відповідно. Це свідчить про активізацію діяльності БІК на 

вітчизняному ринку впродовж аналізованого періоду у формуванні ресурсної 

бази, залученні коштів юридичних і фізичних осіб та проведенні активних 

операцій, які приносять банкові доходи. 
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БІК в Україні виконують різноманітні операції та надають повний спектр 

послуг для фізичних і юридичних осіб. Інформація щодо обсягів активів, 

зобов’язань і власного капіталу БІК в Україні у період 01.01.2007–01.01.2015 рр. 

наведена у додатку Р. Про зміцнення позицій БІК в Україні порівняно з 

вітчизняними банками свідчать також і показники співвідношення часток активів, 

зобов’язань і власного капіталу вітчизняних банків та БІК в Україні (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Частки вітчизняних банків і БІК, що діють в Україні, в загальних 

активах, зобов’язаннях і власному капіталі БС станом на 01.01.2015 р., % 

 

Про активність функціонування на ринку України свідчать показники 

діяльності таких БІК: ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ 

“Укрсоцбанк”, ПАТ “ОТП банк”, які входять до десятки найбільших банків 

України не лише за розміром активів, а й за структурою кредитно-інвестиційного 

портфеля і фінансовими результатами діяльності [294]. 

У кризовий період розвитку БС України саме БІК демонстрували стійкіші 

позиції, порівняно з вітчизняними. Наприклад, серед 17 банків, в яких станом на 

03.11.2009 р. було введено тимчасову адміністрацію, був лише 1 з іноземним 

капіталом – ПАТ КБ “Надра”, власниками істотної участі якого були юридичні 

особи, зареєстровані на Кіпрі – “Novartik Trading Limited” та “Manmade Enterprises 

Limited”. У 2009 р. було реорганізовано два вітчизняні банки, які приєднано до 

БІК. ПАТ “Сведбанк Інвест” приєднано до ПАТ “Сведбанк”, власником 99,9995 % 

якого є “Swedbank AB”, а АБ “Факторіал Банк” у березні 2009 р. реорганізовано у 

безбалансове відділення шведського банку ПАТ “СЕБ Банк” [287]. 
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Станом на другий квартал 2015 р. в Україні в стані ліквідації перебував 41 

банк, з них такі 5 БІК, рішення про ліквідацію яких ухвалено з початку 2015 р.: 

ПАТ “Комерційний банк “Експобанк” з кіпрським капіталом (Постанова про 

ліквідацію № 41 від 22.01.2015 р.), банк з грузинською часткою капіталу ПАТ “БГ 

Банк” (Постанова про ліквідацію № 134 від 26.02.2015 р.), ПАТ “ВіЕйБі Банк” 

(Постанова про ліквідацію № 188 від 19.03.2015 р.), кіпрський ПАТ “Банк 

Професійного Фінансування” (Постанова про ліквідацію № 258 від 15.04.2015 р.), 

ПАТ КБ “Надра” (Постанова про ліквідацію № 356 від 04.06.2015 р.). Тимчасова 

адміністрація за цей же період запроваджена у ПАТ “Астра Банк”, ПАТ “Дельта 

Банк” та ПАТ “Енергобанк”. 

Оцінювання ефективності діяльності БІК потрібно доповнити аналізом 

обсягів кредитів і резервів за кредитами, обсягів проблемних кредитів і 

простроченої кредитної заборгованості, а також показником співвідношення 

відрахувань у резерви до сукупних активів банку (розраховується як відношення 

чистих витрат на формування резервів до середньорічних загальних активів), який 

характеризує рівень ризикованості прибуткової діяльності банку [305]. На 

підставі проведеного аналізу виявлено, що рівень ризикованості ІБ в Україні 

підвищився. Зростають обсяги простроченої заборгованості усіх банків. На тлі 

зростання обсягів наданих банками кредитів, зростав показник співвідношення 

відрахувань у резерви до сукупних активів. Високі значення цього показника на 

01.01.2015 р. простежувались у БІК, які належать до різних груп за розміром 

активів. Зокрема, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (29,87 %), ПАТ “Укрсоцбанк” 

(25,79 %), ПАТ “ОТП Банк” (21,70 %), ПАТ “Правекс-Банк” (20,59 %) та ін. 

Стабільне зростання показників прибутковості є індикатором ефективного 

функціонування банку у різні періоди його розвитку. Для розрахунку кількісних 

параметрів ефективності ми проаналізували абсолютні показники, зокрема обсяги 

чистих прибутків (збитків) банків в Україні та відносні показники діяльності БІК, 

такі як рентабельність активів, рентабельність капіталу і мультиплікатор капіталу. 

Проведений аналіз засвідчив, коли світова фінансова криза була у розпалі, БІК в 

Україні показували зростання фінансових результатів. Фінансові результати БІК в 
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Україні за 2006–2014 рр. наведено у додатку Р та в узагальненому вигляді 

зображено на рис. 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Фінансові результати БІК в Україні, 2006–2014 рр.,  

млн грн. (станом на кінець року) 

 

На кінець 2008 р. порівняно з аналогічним періодом 2007 р. прибутки 

іноземних банків зросли більш, ніж у 1,5–2 раза. Збільшення фінансових 

результатів показували ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ “Сітібанк (Україна)”, ПАТ “ІНГ 

Банк Україна”, ПАТ “Каліон Банк Україна”, ПАТ “Альфа-банк”, ПАТ 

“Райффайзен Банк Аваль” та ін. Однак вже у наступні періоди спостерігається 

їхнє зменшення. Скорочення обсягів активних операцій банків пригальмовує 

темпи зростання банківських прибутків. Для збереження темпів приросту 

кредитного портфеля БІК активізували роботу щодо залучення депозитів клієнтів. 

За результатами 2009, 2010 та 2011 рр. БС України демонструвала 

негативний фінансовий результат, проте збитки вітчизняної БС у 2010 р. 

зменшилися у 2,4 раза і становили -13 026,584 млн грн., порівняно з -31 491,841 за 

попередній рік. Також збитковими були банки і з іноземним капіталом за 

результатами 2014 р. На кінець 2014 р. збитки демонстрували БІК (у тім числі зі 

100 % участю іноземних інвесторів) та банки з українським капіталом. За період 
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2006 до 2008 рр. чисті прибутки іноземних банків зросли у 2,24 раза і становили 

на кінець 2008 р. 3 355,291 млн грн., порівняно з 1 496,819 млн грн. на кінець 

2006 р. Збитки БІК і банків зі 100 % іноземною участю становили на кінець 

2009 р. 15 988,248 млн грн. та 697,413 млн грн., відповідно. За результатами 

2010 р. БІК показали зменшення збиткової діяльності, однак збитки цих банків 

залишалися значними (10 570,642 у БІК, з них 478,609 млн грн. – у банків зі 100 % 

іноземною участю). Позитивну динаміку прибутковості показували БІК (у тому 

числі зі 100% іноземним капіталом) упродовж 2012–2013 рр. Зростання 

спостерігаємо загалом за всіма БІК та банками зі 100 % іноземним капіталом. Але 

вже за результатами 2014 р. загалом по БС України та за БІК бачимо наявні 

збитки. Так, фінансовий результат усіх БІК був на кінець 2014 р. -22 371,784 млн 

грн., а банків зі 100% іноземним капіталом – -1 288,599 млн грн. 

Аналізуючи показники прибутковості БС України, бачимо, що за 

результатами 2014 р. більшість банків були збитковими. Хоча банки з 

вітчизняним капіталом також показували неприбуткову діяльність, проте на 

01.01.2015 р. до десятки найбільш збиткових банків України увійшло шість БІК. 

Зокрема: ПАТ “ВіЕйБі Банк” (-10,06 млрд грн.), ПАТ “Промінвестбанк” (-3,45 

млрд грн.), ПАТ “Укрсоцбанк” (-2,66 млрд грн.), ПАТ “ОТП Банк” (-1,99 млрд 

грн.), ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (-1,37 млрд грн.) та ПАТ “Експобанк” (-1,1 

млрд грн.). [106]. Наступні сходинки займали такі БІК: ПАТ “Надра”, ПАТ 

“Укрсиббанк”, ПАТ “БГ Банк”, ПАТ “НЕОС Банк”, ПАТ “Універсалбанк” та ін., а 

також такі банки зі 100 % іноземним капіталом: ПАТ “Альфа-банк”, ПАТ 

“Правекс-Банк”, ПАТ “Платинум Банк” та ін. Найбільш стійкими до фінансових 

змін в економіці та БС України виявилися саме малі банки, зачислені НБУ до 

четвертої групи за розміром активів, які за результатами 2014 р. засвідчили 

позитивні фінансові результати діяльності, зокрема, ПАТ “Банк Петрокоммерц-

Україна”, ПАТ “Профін Банк”, ПАТ “Банк Аванград”, ПАТ “Укрбудінвестбанк”, 

ПАТ “АСВІО Банк”, ПАТ “Банк Народний Капітал”, а також такі банки четвертої 

групи зі 100 % іноземним капіталом: ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк”, ПАТ 

“Дойче банк ДБУ”, ПАТ “Кредитвестбанк”, ПАТ “Астра Банк” та ін. [106]. 
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З наслідками фінансової кризи боролися не лише вітчизняні банки, оскільки 

більшість БІК поліпшили показники своєї діяльності в Україні. Вже за 2011 р. 

прибутки декларували банки зі 100 % іноземним капіталом, а за результатами 

2013 р. і 2014 р. простежувався позитивний фінансовий результат БІК й 

українських банків. Але, на кінець 2014 р. фінансовий результат банків зі 100 % 

участю нерезидентів був -1 288,599 млн грн., а всіх банків за участю нерезидентів 

– -22 371,785 млн грн., що свідчить про збиткову діяльність БІК у цей період. 

Незадовільні фінансові результати дочірніх структур іноземних банківських 

груп в Україні у період світової фінансової кризи та внутрішніх економічних і 

політичних проблем у країні стали чинниками, які прискорили вихід іноземних 

банків з українського ринку. Вітчизняний банківський ринок залишила 

Інвестиційна група Kardan N. V. (приватна компанія TBIF Financial Services B.V., 

яка належить групі, зменшила частку в статутному капіталі “ВіЕйБі Банк” з 

71,2586 % до 16 %), Home Credit Group, яка володіла 100 % часткою у “Хоум 

Кредит Банк”, “Ренессанс Груп” (100 % у “Банк Ренесанс Капітал”), Bank of 

Georgia (відсоток у статутному капіталі “БГ Банку” зменшився з 99,4 % у 

01.01.2011 р. до 19,4 % на 01.04.2011 р. і був незмінним до середини 2015 р.) [233, 

с. 36; 172]. Банки, які залишили БС України, хоча і завершили 2009 і 2010 рр. з 

позитивними фінансовими результатами, пояснюють свій вихід глобальною 

корекцією стратегій фінансових груп [233, с. 37]. Вихід іноземних банків з 

українського ринку у цей період не спричинив значного зниження частки 

іноземного капіталу у статутному капіталі БС. Зменшення частки іноземного 

банківського капіталу спостерігалось вже після 2012 р. і на 01.01.2015 р. вона 

була 32,5 % порівняно з 41,9 % на 01.01.2012 р. Спад інтересу з боку західних 

іноземних інвесторів не позначився на експансії російського капіталу, який і 

надалі розглядає можливості виходу на банківський ринок України. Зауважимо, 

що банки з російським капіталом в Україні обслуговують великі приватні та 

державні підприємства, зокрема: ПАТ “Укртелеком”, ДП “Південна залізниця”, 

які обслуговуються в ПАТ “Дочірній банк “Сбербанку Росії” та ін. [255, с. 30]. 

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

рентабельності для БС України загалом (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Рентабельність власного капіталу (ROE) та активів (ROA) БІК в Україні, 

2006–2014 рр. (станом на кінець року), %
*
 

Показник 
Банки з іноземним 

капіталом, з них: 

Банки зі 100 % 

іноземним капіталом 

Разом по банківській 

системі України 

2006 
ROE 10,6 16,79 13,52 

ROA 1,17 2,02 1,61 

2007 
ROE 7,95 10,7 12,67 

ROA 0,82 1,23 1,5 

2008 
ROE 6,02 6,63 8,51 

ROA 0,66 0,73 1,03 

2009 
ROE -32,57 -5,56 -32,52 

ROA -3,48 -0,75 -4,38 

2010 
ROE -18,34 -2,71 -9,46 

ROA -2,28 -0,39 -1,38 

2011 
ROE -4,18 4,2 -4,96 

ROA -0,53 0,63 -0,73 

2012 
ROE 3,7 4,13 2,88 

ROA 0,5 0,65 0,43 

2013 
ROE 3,18 7,04 0,75 

ROA 0,27 0,97 0,11 

2014 
ROE -28,9 -7,12 -35,44 

ROA -2,9 -0,78 -3,99 
*
 Розраховано автором за даними НБУ [251]. 

 

Показники ROА, ROE та мультиплікатор капіталу є складовими моделі 

Дюпона, яка на підставі декомпозиційного аналізу забезпечує узгодження 

взаємозв’язків окремих результативних фінансових показників банку та 

допомагає визначити цільові рівні прибутковості [305]. У світовій практиці такі 

показники є основними показниками ефективності банківської діяльності. ROE 

характеризує економічну віддачу капіталу, тобто ефективність використання 

банками капіталу і виявляє, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн. власного 

капіталу банку. Вважають, що банк працює ефективно, коли значення показника 

ROE є не менше 15 % [5, с. 406]. ROА відображає внутрішню політику банку 

щодо ефективного управління активами та пасивами банку та діяльність 

менеджерів щодо оптимізації структури активів і пасивів з погляду доходів і 

витрат банку. Оптимальне значення показника ROA, за якого визнають, що банк 

ефективно використовує наявні ресурси, має бути не менше 1 % [5, с. 407]. 
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Подані у табл. 3.4 дані свідчать про зменшення ефективності діяльності БІК 

в Україні. Зокрема, спостерігаємо зменшення показника рентабельності власного 

капіталу, а також зниження рентабельності активів БІК, які функціонують в 

Україні. Розмір показників ROE та ROА нижчий від оптимальних значень. Банки 

зі 100 % іноземним капіталом демонструють дещо кращі позиції, ніж БІК загалом. 

Значення ROА загалом по БС України було більше 1 % упродовж 2006–2008 рр., 

що характеризує проведення ефективної роботи щодо управління активами та 

пасивами банків. 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 на кінець 2009 р. 

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

участю іноземних інвесторів. Така ситуація спостерігалася впродовж усього 

2010 р., за результатами якого значення ROА для БІК було -2,28, а для банків зі 

100 % участю нерезидентів – -0,39. Загалом по БС України показник 

рентабельності активів також демонстрував від’ємне значення і становив -4,38 на 

кінець 2009 р. та -1,38 за результатами 2010 р. Показник ROE відповідав 

оптимальному рівню лише у банків зі 100 % іноземним капіталом станом на 

кінець 2006 р. і становив 16,79 %. Значення ROE демонструвало негативну 

тенденцію до зниження за групою БІК (у тім числі зі 100 % іноземним капіталом) 

та загалом по БС України, що призвело до від’ємного значення показника на 

кінець 2009 та 2010 рр. Це засвідчує неефективність використання капіталу БІК, 

які вели свою діяльність в Україні впродовж аналізованого періоду. 

За результатами 2011 р. позитивні показники рентабельності демонстрували 

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

оптимальних. ROЕ для таких банків становив 4,2 %, а показник ROА – 0,63 %. 

Позитивні значення показників рентабельності (хоча й далекі від оптимальних) 

БІК, з них зі 100 % іноземним капіталом, і загалом по БС України спостерігали на 

кінець 2012 р. Високі показники ROЕ за цей період показували такі БІК: ПАТ 

“Сітібанк (Україна)” (56,08 %), ПАТ “Креді Агріколь Банк” (26,24 %), ПАТ “ІНГ 

Банк Україна” (26,40 %), ПАТ “ВТБ Банк” (23,49 %), ПАТ “Дойче Банк ДБУ” 
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(18,45 %), ПАТ “Прокредит Банк” (17,30 %), ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” 

(15,90 %) та ін. Наголосимо, що 46 із 53 БІК зареєстрованих в Україні, мали 

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

засвідчували неефективне використання капіталу. Значення ROА вище 

оптимального на кінець 2012 р. було у таких БІК: ПАТ “Сітібанк (Україна)” 

(9,31 %), ПАТ “ІНГ Банк Україна” (4,79 %), ПАТ “Астра Банк” (4,32 %), ПАТ 

“Кредитвест Банк” (3,24 %), ПАТ “Креді Агріколь Банк” (3,10 %), ПАТ “ВТБ 

Банк” (2,78 %), ПАТ “Піреус Банк МКБ” (1,97 %), ПАТ “Фідобанк” (1,85 %), ПАТ 

“Сбербанк Росії” (1,52 %), ПАТ “ОТП Банк” (1,29 %) та ін. За результатами 

2014 р. значення показника ROE значно погіршилось. 

Для БІК та загалом по БС України впродовж 2007–2015 рр. розрахуємо 

показник мультиплікатора капіталу (М), який характеризує фінансову стійкість 

банків і виявляє ступінь покриття активів капіталом банків (рис. 3.6). Надто 

низьке значення показника (оптимальним вважають значення 12–15) і наявність 

тенденції до зниження свідчить насамперед про перевищення темпів зростання 

активів над темпами зростання капіталу банку, що є ризикованим і потребує 

підвищення ефективності менеджменту власного капіталу банку. Надто високе 

значення цього показника свідчить про ризик банкрутства банку [5, с. 560]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Динаміка значень мультиплікатора капіталу (М) вітчизняних банків 

і БІК в Україні, 2007–2015 рр. (станом на початок періоду)
*
 

*
 Розраховано і побудовано автором за даними НБУ [251] 
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 – значення показника мультиплікатора капіталу банків з іноземним капіталом. 

 

    2007          2008          2009         2010          2011          2012          2013         2014          2015 Роки 

З
н

а
ч

ен
н

я
 п

о
к

а
зн

и
к

а
 М

 



 236 

Значення показника М вітчизняних банків і БІК упродовж 2007–2008 рр., а 

також 2010 – початку 2013 рр. було збережено майже на однаковому рівні з 

незначними коливаннями то у бік зменшення, то у бік збільшення. Лише станом 

на 01.01.2009 р. значення показника М вітчизняних банків досягнуло 65,9, що 

свідчить про надмірне нарощення та пришвидшення темпів зростання активів 

вітчизняних банків у цей період. БІК за цей самий період зберігали значення 

показника мультиплікатора капіталу на стабільному рівні. 

В аналізі ефективності та прибутковості діяльності банків вагомим 

показником є чиста процентна маржа (ЧПМ), яку розраховують як 

співвідношення чистого процентного доходу до середніх загальних активів банку. 

Цей показник допомагає з’ясувати, чи може банк давати прибуток у вигляді 

доходу від процентної різниці як відсоток до середніх загальних активів. 

Оптимальним вважається значення цього показника 4,5 %. Якщо значення 

показника ЧПМ знижується, то це свідчить про загрозу банкрутства банку. 

Основними причинами зменшення ЧПМ банку називають зниження процентних 

ставок за кредитними операціями, подорожчання ресурсів, скорочення питомої 

ваги дохідних активів у загальних активах, неправильна процентна політика 

банку тощо [203, с. 309–310]. Розраховані значення показника ЧПМ для БІК за 

період 2008–2014 рр. фактично віддзеркалюють значення цього показника 

загалом по БС України (рис. 3.7). Значення нижче оптимального для БІК 

зафіксовано лише станом на початок 2009 р. та 2014 р. – 4,32 % та 4,4 %, що 

свідчить про деяке скорочення активних операцій, які приносять банку доходи, 

зокрема, обсягів кредитування клієнтів, а також потребу в залученні додаткових 

фінансових ресурсів у період фінансової кризи та необхідності підвищення 

процентних ставок за депозитами. 

Проведені нами розрахунки засвідчили, що станом на 01.01.2015 р. 

значення показника ЧПМ нижче оптимального рівня мали 20 із 51 БІК, що діють 

в Україні. Тобто більше, ніж третина БІК мали проблеми з дохідністю від 

процентних активів. Найнижчі додатні значення цього показника мали такі БІК: 

ПАТ “Фідобанк” (0,99 %), ПАТ “Енергобанк” (0,79 %) та ПАТ “БМ Банк” 
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(0,35 %). Від’ємні значення показника мали такі БІК: ПАТ “Дельта Банк”, ПАТ 

КБ “Надра”, ПАТ “Експобанк”, ПАТ “Банк Контракт” та ПАТ “Банк Траст”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка чистої процентної маржі БІК та усіх банків України, 

01.01.2009–01.01.2015 рр., % 
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та нормативно-правові акти, містять дискусійні моменти та суперечності. 

Впродовж 2012 р. спостерігалась затримка у відображенні власників істотної 

участі в банках України, які подає на офіційному веб-сайті НБУ (з 2007 р. таку 

інформацію подавав регулятор щоквартально). Лише з початку 2014 р. подання 

такої інформації відновилося. Щодо перспектив впливу реального відображення 

структури власності БІК на попит з боку споживачів банківських послуг, то 

безперечно це може стати одним із мотиваційних чинників у виборі банку. З 

іншого боку, потрібно звертати увагу не лише на власників банку, а й на його 

фінансову стабільність, можливість витримувати негативні явища в економіці та 

забезпечувати інтереси клієнтів. Проведений аналіз ефективності діяльності БІК в 

Україні засвідчує, що окремі показники ефективності ліпші порівняно з іншими 

банками, особливо це стосується групи банків зі 100 % іноземним капіталом. Не 

підтверджується, що в Україні іноземний капітал однозначно характеризується 

набагато вищою ефективністю і позитивно впливає на розвиток БС. Звісно, є 

переваги від такої участі іноземних інвесторів у банках, однак здебільшого 

основні показники ефективності діяльності БІК реагують на загальні позитивні чи 

негативні зміни в БС та економіці України практично на рівні вітчизняних банків. 

Отже, БС України демонструвала позитивну динаміку виходу з кризи 2008–

2010 рр., хоч і деякі банки засвідчували за підсумками 2010 р., а також упродовж 

2011 р. негативний фінансовий результат. Хоча БІК мають переваги щодо 

функціонування на національних ринках країн, вони також піддаються 

негативному впливу зовнішніх чинників. Сценарій діяльності БІК в Україні 

свідчить, що довіра до БС з боку вкладників і кредиторів підривається незалежно 

від того, яка частка капіталу перебуває в руках іноземних інвесторів. Проте з 

позицій регулювання державними органами процесів міграції іноземного 

банківського капіталу існує потреба в чіткому визначенні стратегічних орієнтирів 

розвитку БС та її структури власності, що впливатиме на виникнення 

можливостей для задоволення інтересів лише закордонних власників і негативно 

позначиться на розвитку національного банківництва і вітчизняної економіки. 
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3.4. Регіональні чинники розвитку й оцінка рівня концентрації 

іноземного банківництва в Україні 

 

Розвиток БС й економіки України перебуває у тісній взаємозалежності з 

глобалізаційними процесами. Під впливом світової фінансової системи, руху 

капіталів між країнами у вітчизняній БС відбувається консолідація банківських 

капіталів, злиття та поглинання банків, відкриття БІК, а також концентрація 

банків у тих регіонах, де є змога одержати найбільшу прибутковість від своєї 

діяльності. Водночас регіональний розподіл банків, а також розподіл їхніх 

прибутків, вкладення у регіональний економічний розвиток значною мірою 

впливають на перспективи розвитку економіки країни. 

Банки, виконуючи різноманітні операції та послуги, проникають у різні 

галузі життя суспільства. 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. 

Енциклопедична література визначає поняття інвестиційна привабливість 

регіону як “узагальнену характеристику економічного та інвестиційного 

потенціалу регіону, за допомогою якої потенційний інвестор отримує певну 

інформацію щодо пріоритетних для нього напрямів здійснення інвестицій та 

можливих ризиків” [147, с. 274]. Отже, інвестор може обирати для себе найбільш 

сприятливі регіони, які забезпечать мінімізацію ризиків вкладення коштів і 

максимізацію прибутків від таких інвестицій. 

Інвестиційна привабливість регіонів для іноземних інвесторів визначається 

за різними критеріями, які охоплюють загальноекономічний розвиток, 

демографічний стан, інвестиційну та фінансову інфраструктури, екологічний і 

криміногенний ризики, державне регулювання, природно-ресурсний потенціал, 

інтеграцію у світову економіку тощо [107, с. 103,104]. Також важливе значення 

для іноземних інвесторів мають зовнішні чинники: географічне розташування, 
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історичні зв’язки, розвиненість транспортної мережі, сировинний і виробничий 

потенціал, освітній рівень і підприємницька активність населення [336, с. 48]. На 

наш погляд, доцільно також виділяти особливості інвестиційної привабливості 

регіонів для ведення банківського бізнесу. Такі критерії впливають на 

формування попиту на відкриття БІК та їхніх структурних підрозділів у регіонах. 

Регіональний розвиток ІБ в Україні потребує передусім визначення 

регіонального розподілу зареєстрованих БІК (рис. 3.8), структури та складу 

установ, які надають банківські послуги та проводять операції. Отже, на рис. 3.8 

показано чітку концентрацію іноземних банків у м. Києві (82,36 % усіх БІК, що 

зареєстровані в Україні). Інші регіони України охоплюють лише 17,64 % 

зареєстрованих БІК. Так, на Одеську і Харківську області припадає по 3,92 %, 

Львівську – 5,88 %, а Чернігівська та Дніпропетровська області розподілили по 

1,96 %. Банки зі 100 % іноземним капіталом розподілились так: 100 % (тобто усі 

19 зареєстрованих банків зі 100 % іноземним капіталом) сконцентровано у м. 

Києві. Аналізуючи мережу структурних підрозділів БІК, бачимо, що філії і 

відділення банків також сконцентровані у столиці. У м. Києві на початку 2015 р. 

функціонувало 899 структурних підрозділів БІК із 1 491 їхньої загальної кількості 

[134]. З них 222 підрозділи банків зі 100 % іноземним капіталом. Розподіл 

кількості структурних підрозділів БІК за регіонами України подано у додатку С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Регіональний розподіл БІК в Україні, 01.01.2015 р., % 
*
 

* 
Розраховано та побудовано автором за даними НБУ [251]. 
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Станом на 01.01.2015 р. Львівська область представлена лише такими БІК: 

ПАТ “Кредобанк” (99,5655 % належить польському капіталу, зокрема, 

Польському акціонерному банку “Загальна ощадна каса”, власниками якого є 

Державне казначейство республіки Польща та Державний господарський банк), 

ПАТ “ВіЕс Банк” (колишній ПАТ “Фольксбанк”) (99,9230 % належить Sberbank 

Europe AG (Австрія), яким володіє російський ВАТ “Сбербанк Росії”), ПАТ “Ідея 

Банк” (пряма участь польських інвесторів становить 92,2650 %). У Львівській 

області на початку 2015 р. проводили діяльність структурні підрозділи таких БІК: 

ПАТ КБ “Приватбанк” (120 підрозділів), ПАТ “Кредобанк” (40 відділеннь), ПАТ 

“Райффайзен Банк Аваль” (36 підрозділів), ПАТ “УкрCиббанк”, ПАТ “ВіЕсБанк”, 

ПАТ “Креді Агріколь Банк”, ПАТ “Укрсоцбанк” (24, 16, 16 та 15 відділень, 

відповідно). Решта БІК, представлені в області, мають кількість відділень менше 

10. Це ПАТ “Ідея банк” і ПАТ “ВіЕйБі Банк” (10 і 9 підрозділів відповідно), ПАТ 

“КБ “Надра” і АТ “Дельта Банк” (по 8), ПАТ “Універсал Банк” і ПАТ “ВТБ Банк” 

(6 і 4 відповідно), ПАТ “Мегабанк”, ПАТ “Промінвестбанк” та ПАТ 

“Енергобанк” (по 3), ПУАТ “Фідобанк” (2 відділення). Решта БІК, зокрема АТ 

“Піреус Банк МКБ”, ПАТ “ТАСКОМБАНК”, АТ “Укрбудінвестбанк”, ПАТ “БТА 

Банк” та ПАТ “Профін Банк” мають у Львівській області по 1 підрозділу. Серед 

банків зі 100 % іноземним капіталом у Львівській області надають послуги ПАТ 

КБ “Правекс-Банк”, ПАТ “Альфа-Банк” (по 7 підрозділів), ПАТ “Сбербанк Росії” 

(5 відділень) та банки, кількість підрозділів яких у регіоні є менше 5 – ПАТ 

“ПтБ”, ПАТ “ОТП Банк” та ПАТ “Астра Банк” (по 4), ПАТ “Банк Кредит Дніпро” 

(3 відділення), ПАТ “Банк Форвард” і ПАТ “Прокредитбанк” (по 2 підрозділи), 

ПАТ “БМ Банк”, ПАТ Банк “ТРАСТ” (по 1 відділенню). 

Індекс територіальної концентрації (ІТК) банків, під якою розуміють процес 

зосередження банків-юридичних осіб в окремому регіоні, розраховують за 

формулою (3.1) [44, с. 140]: 

n

i

bi
XITK

1

2

   ,    (3.1) 

де Хбі – частка банків і-го регіону в загальній кількості банків у країні, %; n 

– кількість регіонів України. Якщо ІТК < 1000, то ринок слабкоконцентрований, 



 242 

якщо ІТК > 2000 – висококонцентрований. В інших випадках існує помірна 

концентрація. 

За даними додатку С розрахуємо ІТК для всіх банків-юридичних осіб 

України, БІК – юридичних осіб, а також структурних підрозділів банків. 

Проведені розрахунки (табл. 3.5) засвідчили, що український банківський ринок 

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

м. Києві (станом на 01.01.2015 р. ІТК становив 5 510,56 та 6 782,01 відповідно і 

збільшився порівняно з початком 2013 р., коли ці значення становили 4 243,59 та 

6 279,81, відповідно). Розрахований показник для структурних підрозділів усіх 

банків і БІК виявив, слабку концентрацію усього ринку й окремих регіонів (ІТК на 

початку 2015 р. становив 544,34 та 608,25 і ці значення також зросли порівняно з 

початком 2013 р., коли вони становили 514,49 та 525,23, відповідно). Для 

структурних підрозділів БІК загальна концентрація вища, ніж для інших банків в 

Україні. Проведений аналіз регіонального розподілу БІК за групами банків, які 

поділені за розмірами активів, засвідчив, що найбільш розвинену мережу 

структурних підрозділів мають банки І групи за розміром активів. Ці банки 

представлені майже в усіх областях України і забезпечують надання банківських 

послуг суб’єктам господарювання та населенню.  

Наголосимо, що концентрація філій і відділень БІК за регіонами висока. 

Проте БІК значною мірою концентрують свою діяльність у найбільшому 

фінансовому центрі країни, зокрема 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 вітчизняної БС за областями 

майже всюди перевищують 40 %, а подекуди сягають понад 66 %. Найвища 

питома вага простежувалась у таких областях: Донецька (66,13 %), Луганська 

(63,89 %), Херсонська (62,79 %), Харківська (61,62 %), Житомирська (59,93 %), 

Дніпропетровська (59,71 %) та ін. Хоча в абсолютних величинах кількість 

підрозділів БІК і інших банків досить незначна. Частку понад 50 % спостерігаємо 

також у Івано-Франківській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях. 

Найменша питома вага підрозділів БІК спостерігається у Київській і Чернівецькій 

областях (32,54 % та 32,76 % відповідно). 
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Таблиця 3.5 

Розрахункові значення індексу територіальної концентрації банків в Україні, станом на 01.01.2015 р. 

Показник 

Кількість зареєстрованих 

іноземних банків у 

регіоні 

Кількість 

зареєстрованих банків-

юридичних осіб у регіоні 

Кількість структурних 

підрозділів банків за 

регіонами** 

Кількість структурних 

підрозділів банків з 

іноземним капіталом 

од. Хбі Хбі
2
 од. Хбі Хбі

2
 од. Хбі Хбі

2
 од. Хбі Хбі

2
 

АР Крим 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

м. Севастополь 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

Вiнницька 0 0 0,00 0 0 0,00 442 3,40 11,55 220 3,32 11,02 

Волинська 0 0 0,00 0 0 0,00 272 2,09 4,37 129 1,95 3,79 

Днiпропетровська 1 1,96 3,84 11 6,75 45,54 1117 8,59 73,77 667 10,06 101,27 

Донецька 0 0 0,00 1 0,61 0,38 679 5,22 27,26 449 6,77 45,89 

Житомирська 0 0 0,00 0 0 0,00 267 2,05 4,22 160 2,41 5,83 

Закарпатська 0 0 0,00 1 0,61 0,38 368 2,83 8,01 147 2,22 4,92 

Запорiзька 0 0 0,00 3 1,84 3,39 572 4,40 19,35 281 4,24 17,97 

Iвано-Франкiвська 0 0 0,00 0 0 0,00 359 2,76 7,62 183 2,76 7,62 

Київська 0 0 0,00 1 0,61 0,38 630 4,84 23,47 205 3,09 9,57 

м. Київ 42 82,35 6782,01 121 74,23 5510,56 1491 11,46 131,44 899 13,56 183,97 

Кiровоградська 0 0 0,00 0 0 0,00 298 2,29 5,25 142 2,14 4,59 

Луганська 0 0 0,00 1 0,61 0,38 288 2,21 4,90 184 2,78 7,71 

Львiвська 3 5,88 34,60 6 3,68 13,55 829 6,37 40,63 371 5,60 31,33 

Миколаївська 0 0 0,00 0 0 0,00 385 2,96 8,76 181 2,73 7,46 

Одеська 2 3,92 15,38 8 4,91 24,09 976 7,50 56,32 411 6,20 38,45 

Полтавська 0 0 0,00 2 1,23 1,51 541 4,16 17,31 241 3,64 13,22 

Рiвненська 0 0 0,00 0 0 0,00 290 2,23 4,97 117 1,77 3,12 

Сумська 0 0 0,00 1 0,61 0,38 364 2,80 7,83 182 2,75 7,54 

Тернопiльська 0 0 0,00 0 0 0,00 225 1,73 2,99 129 1,95 3,79 

Харкiвська 2 3,92 15,38 4 2,45 6,02 904 6,95 48,32 557 8,40 70,62 

Херсонська 0 0 0,00 0 0 0,00 301 2,31 5,36 189 2,85 8,13 

Хмельницька 0 0 0,00 0 0 0,00 306 2,35 5,54 163 2,46 6,05 

Черкаська 0 0 0,00 0 0 0,00 481 3,70 13,68 186 2,81 7,88 

Чернiвецька 0 0 0,00 0 0 0,00 290 2,23 4,97 95 1,43 2,05 

Чернiгiвська 1 1,96 3,84 3 1,84 3,39 330 2,54 6,44 140 2,11 4,46 

УСЬОГО 51 100,00 6855,06 163 100,00 5609,92 13005 100,00 544,34 6628 100,00 608,25 
 

2
4
3
 



Аналізуючи мережу структурних підрозділів (регіональних управлінь, 

дирекцій, філій, відділень, представництв) БІК в Україні на 01.01.2015 р., бачимо 

найбільшу концентрацію в регіонах, де зареєстровано БІК, крім банків, які 

тривалий час працюють на українському ринку з мережею філій і відділень по 

всій Україні (ПАТ “Приватбанк”, ПАТ “Укрсоцбанк”, ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ 

“Райффайзенбанк Аваль”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ КБ “Креді Агріколь 

Банк”, ПАТ “ОТП Банк” та ін.). ПАТ “ВіЕс Банк” з головним офісом у Львові 

представлений головно у західному регіоні, зокрема, у Львівській (16 відділень), 

Закарпатській (8), Івано-Франківській (5), Тернопільській (2) областях з 

незначною кількістю підрозділів у інших областях України (у Києві – 2 

відділення, Одеській, Хмельницькій, Вінницькій, Волинській і Рівненській 

областях – по 1). ПАТ “ФІНБАНК”, зареєстрований в Одесі, має лише 2 

відділення за місцем реєстрації й не має в інших областях. ПАТ “Мегабанк” з 

головним офісом у Харкові налічує 118 відділень у Харківській області, в інших 

областях має лише по 1-2 підрозділу. ПАТ “Марфін банк” зареєстрований у 

Іллічівську (Одеська область) налічує аж 33 відділення в Одеській області, решта 

відділень розподілились між Києвом, Полтавською, Харківською, Миколаївською 

(по 2 підрозділи), Дніпропетровською та Херсонською областями (по 1).  

Більшість БІК намагаються бути представленими у всіх регіонах України і 

здебільшого мають хоч по одному структурному підрозділі в кожній області. В 

усіх областях України на початок 2015 р. представлені: ПАТ “Альфа-банк” (106 

відділень), ПАТ “ВіЕйБі Банк” (138), ПАТ “Дельта Банк” (178), ПАТ “Креді 

Агріколь Банк” (175), ПАТ “Дочірній Банк Сбербанку Росії” (162), ПАТ “Ідея 

Банк” (83) та ін. Виділимо БІК, які не мають жодних підрозділів у регіонах, крім 

головного офісу у місті реєстрації. Це: ПАТ “Дойче Банк ДБУ”, ПАТ “ІНГ Банк 

Україна”, ПАТ “Кредит Європа Банк”, ПАТ “Кредитвестбанк”, ПАТ “Сітібанк”, 

ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк”, ПАТ “ДІВІ Банк”, ПАТ “Банк Авангард”. 

Рівень охоплення населення послугами БІК в регіоні, на наш погляд, 

характеризують показники: співвідношення кількості БІК та їхніх структурних 

підрозділів у регіоні до кількості населення у цьому регіоні, співвідношення 

244 
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обсягів наданих кредитів і залучених депозитів фізичних осіб до кількості 

населення тощо. Вважаємо, що розрахунок цих показників не засвідчить точного 

результату, оскільки: по-перше, до розрахунку варто брати показник кількості 

дорослого населення віком від 18 років; по-друге, населення користується 

послугами не лише БІК, а й вітчизняних банків, бо вагомий вплив має чинник 

довіри, фінансова стабільність, якість обслуговування, прийнятність банківських 

операцій з позицій дохідності чи витратності для клієнта. 

Погоджуючись з думкою Гриценко Р. [100, с. 23–24], вважаємо, що важливе 

значення для відображення територіальної ефективності банківської діяльності 

має врахування показника щільності населення, за вищого значення якого існує 

необхідність у збільшенні кількості філійної мережі банків задля забезпечення 

доступу клієнтів до споживання банківських послуг. Проведений нами аналіз 

виявив, що станом на 01.01.2015 р. найбільшу щільність населення мали: місто 

Київ (3 610 осіб на 1 кв. км), а також Донецька, Львівська та Чернівецька 

(відповідно 162, 116, 112 осіб на 1 кв. км) області. Якщо у Донецькій області 

мережа структурних підрозділів БІК налічувала 449 відділень (66,13 % від 

загальної кількості підрозділів БС), Львівській – 371 відділення (44,75 %), то 

Чернівецька область з високою щільністю населення налічувала лише 95 

відділень БІК та 290 структурних підрозділів банків України загалом (табл. 3.6). 

Співвідношення кількості підрозділів БІК до щільності населення в регіонах 

показує найнижче значення саме в місті Києві (0,25), де спостерігається 

найбільша концентрація банків. Найвище значення цей показник має у 

Дніпропетровській (7,89), Харківській (7,36) й Одеській (6,67) областях. 

Аналізуючи діяльність БІК у регіонах, потрібно визначити обсяги активів, 

зобов’язань і прибутків (збитків) банків, які припадають на окремі області, а 

також частки цих показників у загальних обсягах діяльності банків у регіоні. 

Тобто за середньозваженими розрахованими значеннями маємо змогу визначити 

області з найбільшою активністю проведення кредитних та інших активних 

операцій БІК, залучення коштів від фізичних і юридичних осіб, а також з позицій 

областей України, які є найприбутковішими для БІК. За рейтингом середнього 
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значення активів БІК, які припадають на регіон, розрахованого за даними на 

початок 2015 р., у п’ятірці найвищих значень були м. Київ (148 580,16 млн грн.), 

Дніпропетровська (77 978,69 млн грн.), Харківська (56 106,72 млн грн.), Одеська 

(45 869,87 млн грн.) і Донецька (45 501,25 млн грн.) області. Майже аналогічно 

розподілились і регіони за середньозваженим значенням показника зобов’язань 

БІК, що припадають на один регіон, – м. Київ (131 547,72 млн грн.), 

Дніпропетровська (70 353,43 млн грн.), Харківська (50 745,73 млн грн.), Донецька 

(41 466,06 млн грн.) та Одеська (41 166,50 млн грн.) області (див. табл. 3.6). Це 

пояснюється найбільшою кількістю населення у цих регіонах і найвищою 

щільністю населення, а також значною концентрацією БІК у цих регіонах для 

можливості споживання банківських послуг. Констатуємо нижчий попит на 

послуги БІК у таких областях: Луганська, Львівська, Одеська, Запорізька, а також 

Івано-Франківська, які мають високий показник кількості та щільності населення 

у поєднанні з високою концентрацією банківських підрозділів у цих регіонах, але 

демонструють низькі середні значення обсягів активів і зобов’язань. 

Щодо прибутковості регіонів України для БІК за середнім абсолютним 

значенням обсягу прибутків (збитків), що припадають на регіон, п’ятірка лідерів 

на початку 2015 р. залишилася такою ж, однак акценти дещо змістилися. Якщо на 

початку 2013 р. лідирувала Дніпропетровська область (середній обсяг прибутку 

БІК становив 295,27 млн грн.), а наступні позиції розділили Донецька (288,17 млн 

грн.) та Харківська (188,99 млн грн.) області, а ось місто Київ (188,52 млн грн.) у 

цей період займало лише п’яту позицію порівняно з лідерством за показниками 

середнього обсягу активів і зобов’язань БІК. На початку 2015 р. середнє 

абсолютне значення прибутковості для БІК в усіх регіонах було від’ємним, тобто 

бачимо збиткову діяльність. Найбільш збитковими регіонами України у цей 

період були ті області, які показували найвищі середні значення активів і 

зобов’язань БІК, що припадають на регіон. Це місто Київ (-3 970,95 млн грн.), 

Дніпропетровська (-1 886,06 млн грн.), Харківська (-1829,94 млн грн.) та Одеська 

(-1 514,93 млн грн.) області. П’яте місце посіла Львівська область (-1 330,58 млн 

грн.), випередивши Донецьку (-1 316,84 млн грн.). 
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Таблиця 3.6 

Діяльність БІК у різних регіонах України, станом на 01.01.2015 р.
*
 

Регіони 

Кількість структурних 

підрозділів банків
**

 
Населення 

Середнє значення показників діяльності 

БІК, що припадає на регіон, млн грн. 
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середній 

обсяг 

активів 

середній 

обсяг 

зобов’я-

зань 

середній обсяг 

прибутку 

(збитку) 

Україна, усього 13005 6628 795 42928,9 71,13 770313,63 692892,52 -22371,79 

АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0 

м. Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вiнницька 442 220 16 1610,6 60,78 23465,95 21002,42 -460,64 

Волинська 272 129 5 1042,9 51,89 14011,52 12766,33 -467,3 

Днiпропетровська 1117 667 112 3276,6 102,71 77978,69 70353,43 -1886,06 

Донецька 679 449 36 4297 162,15 45501,25 41466,06 -1316,84 

Житомирська 267 160 11 1256 42,15 17870,40 16130,3 -472,95 

Закарпатська 368 147 16 1259,6 98,41 15497,57 13902,55 -469,17 

Запорiзька 572 281 38 1765,9 64,92 38626,94 34802,66 -1054,39 

Iвано-Франкiвська 359 183 9 1382,6 99,47 17214,68 15514,65 -520,01 

Київська 630 205 29 1729,2 61,54 24113,76 21746,85 -774,36 

м. Київ 1491 899 222 2888 3610,00 148580,16 131547,72 -3970,95 

Кiровоградська 298 142 10 980,6 39,86 14638,26 13107,68 -357,42 

Луганська 288 184 9 2220 83,15 15935,24 14528,90 -420,68 

Львiвська 829 371 41 2537,8 116,41 40134,02 36065,28 -1330,58 

Миколаївська 385 181 23 1164,3 47,33 19169,87 17421,51 -631,17 

Одеська 976 411 47 2396,4 71,96 45869,87 41166,50 -1514,93 

Полтавська 541 241 20 1449 50,31 25118,13 22962,51 -917,06 

Рiвненська 290 117 5 1161,2 57,77 13242,43 11987,03 -435,90 

Сумська 364 182 14 1123,4 47,20 19082,76 17423,39 -807,1 

Тернопiльська 225 129 6 1069,9 77,53 13383,27 11967,08 -307,08 

Харкiвська 904 557 73 2731,3 86,98 56106,72 50745,77 -1829,94 

Херсонська 301 189 12 1067,9 37,47 20143,69 18067,71 -344,40 

Хмельницька 306 163 11 1301,2 63,17 18700,63 16770,34 -586,26 

Черкаська 481 186 15 1251,8 59,89 19404,54 17558,89 -674,62 

Чернiвецька 290 95 5 910 112,35 10225,55 9228,33 -299,38 

Чернiгiвська 330 140 10 1055,7 33,09 16297,74 14658,66 -522,63 
*
 Розраховано автором за даними: НБУ [251]; Державної служби статистики України [111]. 

**
 До структурних підрозділів уключено філії, відділення, представництва банків в Україні. 

 

Найбільшим обсягом активів, а також зобов’язань у розрахунку на один 

підрозділ станом на початок 2015 р. характеризувалися такі БІК: ПАТ 

“Промінвестбанк”, ПАТ “ВТБ Банк”, ПАТ “Дельта Банк”, ПАТ “БТА Банк”, 

банки зі 100 % іноземним капіталом ПАТ “Альфа-банк”, ПАТ “ОПТ Банк”, ПАТ 

“Сбербанк Росії” та ін. Окремо потрібно відзначити групу банків з найбільшою 

концентрацією активів і зобов’язань в одному регіоні, до яких зачисляємо: ПАТ 

“ІНГ Банк Україна”, ПАТ “Сітібанк”, ПАТ “Діві банк”, ПАТ “Кредит Європа 
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Банк”, ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк”, ПАТ “Дойче Банк ДБУ”. Не маючи 

відділень в інших областях, крім центрального офісу банку, всі показники їхньої 

діяльності сконцентровані за місцем реєстрації банку. За відсутності розгалуженої 

мережі щодо обслуговування клієнтів і надання банківських послуг, ці банки за 

результатами 2014 р. демонструють позитивні фінансові результати (крім ПАТ 

“Діві банк”, обсяг збитків якого станом на 01.01.2015 р. сягнув -50,76 млн грн.). 

Проведене дослідження дало підстави виділити 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 наявність 

прибуткової діяльності, оскільки виявлено, що серед банків з незначною мережею 

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

Для вимірювання рівня концентрації ринку використовують й інші 

різноманітні показники, зокрема, коефіцієнт концентрації (CR), індекс 

Герфіндаля-Гіршмана (ННІ), індекс Джині (G), індекс Лінда (LK), коефіцієнт 

відносної концентрації (К), індекс Холла-Тайдмана (НТ) та ін. Показником рівня 

розвитку конкуренції на банківському ринку вважаємо кількість банків та їхніх 

філій (відділень) в окремих регіонах. Конкурентоспроможність БС відображають 

показники, які характеризують масштаб БС та їхнє співвідношення з 

найважливішими макроекономічними показниками (відношення активів і 

капіталу банків до ВВП, відношення наданих кредитів і залучених депозитів до 

ВВП тощо); порівняльні показники обсягів активів і капіталу найбільших банків із 

банками розвинених країн; показники стійкості, ліквідності та рентабельності та 

ін. На наш погляд, показовим критерієм концентрації на банківському ринку 

іноземних інвесторів будуть також порівняльні показники кількості БІК, їхні 

частки у загальній кількості банків, частки активів, зобов’язань і капіталу БІК в 

активах, зобов’язаннях і капіталі усієї БС, а також визначення цих показників за 

групами банків за розміром активів, що засвідчить масштаби їхньої присутності 

на різних ринках України тощо. 
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Проведений аналіз кількості та частки БІК у БС України (див. табл. 3.1) 

засвідчує активну участь іноземних інвесторів у розподілі банківського капіталу. 

До 2001 р. частка іноземних банків в Україні щороку зростала, таке ж зростання 

простежувалось і з 2005 до 2009 р. Значний спад відбувався з 2001 до 2004 р. Вже 

з 2009 р. зміни відбувались щороку хвилеподібно то в бік зменшення, то у бік 

збільшення кількості БІК. Стабільнішою у цей період залишалась частка кількості 

банків зі 100 % іноземним капіталом в Україні – вона зростала до початку 2013 р., 

а на 01.01.2014 р. бачимо значний спад. Збільшення частки БІК на 01.01.2015 р. 

пояснюється головно скороченням загальної кількості банків у БС України, 

пов’язаним із їх ліквідацією та виведенням неплатоспроможних банків з ринку. 

Частки активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

іноземних банків у БС України засвідчують, що такі банки за аналізований період 

займали стійкіші позиції порівняно з вітчизняними банками (рис. 3.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Розподіл часток активів, власного капіталу, зобов’язань і прибутків 

вітчизняних банків і БІК, 2008–2015 рр., % (станом на початок року) 
*
 

*
 Розраховано та побудовано автором за даними НБУ [251]. 
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зобов’язаннях та власному капіталі БС України зростали, демонструючи 

позитивні тенденції розвитку ІБ. Частка активів БІК збільшилась з 43,01 % на 

01.01.2008 р. до 58,5 % станом на 01.01.2015 р. (або на 15,49 %). Частка власного 

капіталу БІК за цей же період зросла на 13,94 % і становила на початок 2015 р. 

52,29 %, порівняно з 38,35 % на початок 2008 р. Частки зобов’язань і чистого 

прибутку БІК також зросли порівняно з вітчизняними банками. Їхнє зростання 

становило на 15,66 % та 10,57 %, відповідно. Співвідношення зобов’язань банків з 

іноземним і вітчизняним капіталом на 01.01.2015 р. становило 59,29 % до 40,71 %, 

а аналогічно співвідношення чистого прибутку за цей самий період – 42,63 % до 

57,37 %. Станом на 01.01.2015 р. бачимо переважання за основними показниками 

БІК. Частка активів і власного капіталу таких банків становила 58,5 % та 52,29 %, 

відповідно, частка зобов’язань – майже 60 % (59,29 %). Вищу прибутковість у цей 

період мали саме банки з українським капіталом – 57,37 %, порівняно із 42,63 % 

прибутків банків з іноземними інвестиціями. Починаючи з 2012 р., БІК зміцнили 

свої позиції за усіма показниками (крім частки прибутків у 2012 р., власного 

капіталу в 2014 р. і фінансового результату на кінець 2014 р.). 

Дані рис. 3.9 щодо часток активів, власного капіталу та зобов’язань БІК у 

загальних обсягах активів, власному капіталі та зобов’язаннях БС свідчать також і 

про ступінь відкритості ринку. Згідно з антимонопольним законодавством ступінь 

відкритості ринку (СВР) трактують як питому вагу товарів (товарних груп), які 

ввозять з-за географічних (територіальних) меж ринку у загальному обсязі ринку 

[229]. Для загальнодержавних ринків значення СВР менше 40 % означає, що 

територія держави є територіальними (географічними) межами ринку (значення 

для регіональних ринків має становити менше 30 %), а значення СВР понад 40 % 

– ознака відкритості загальнодержавного ринку і потребуватиме додаткового 

дослідження щодо впливу закордонних продавців, постачальників, виробників на 

становище, яке займають суб’єкти господарювання на цьому ринку. Для 

регіонального ринку понад 30 % означає, що територіальні (географічні) межі 

ринку потребують додаткового дослідження щодо перспектив існування ринку 

товару з такими межами, а також можливого розширення таких меж.  

Отже, кількісно оцінюємо, що український банківський ринок є відкритим 
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для діяльності іноземних інвесторів на ньому. Це підтверджує не лише брак будь-

яких обмежень щодо залучення іноземних банківських капіталів в Україну та 

ліберальне регулювання, а й показник ступеня відкритості ринку, значення якого 

впродовж 2009 – початку 2015 рр. перевищувало 40 % за усіма основними 

показниками (активами, власним капіталом, зобов’язаннями). Отже, БІК в Україні 

мають необмежений доступ на кредитний, депозитний та інші ринки. Показник 

ступеня відкритості ринку засвідчує, що на 01.01.2015 р. його значення досягало 

майже 60 % за активами та зобов’язаннями. 

За даними таблиць додатка Р розрахуємо коефіцієнт концентрації (CR) за 

основними показниками діяльності іноземних банків в Україні за період 

01.01.2007–01.01.2015 рр., визначимо розподіл часток ринку для найбільших БІК і 

наявність монопольного (домінуючого) становища для одного (CR1), трьох (CR3), 

п’яти (CR5) та десяти (CR10) БІК. Розраховані дані подано у табл. 3.7 і рис. 3.10. 

Таблиця 3.7 

Коефіцієнт концентрації за основними показниками, розрахований  

для БІК в Україні, 01.01.2007–01.01.2015 рр.
*
 

       Показ- 

             ник 

Роки 

Концентрація за 

активами 

Концентрація за власним 

капіталом 

Концентрація за 

зобов’язаннями 

CR1 CR3 CR5 CR10 CR1 CR3 CR5 CR10 CR1 CR3 CR5 CR10 

01.01.2007 8,16 18,02 23,14 29,33 7,54 15,35 19,11 24,59 8,25 18,53 23,72 30,06 

01.01.2008 7,42 17,25 22,75 31,85 7,51 14,39 18,57 25,55 7,41 17,63 23,31 32,71 

01.01.2009 7,06 18,44 25,57 38,84 6,23 14,65 20,16 29,45 7,18 19,00 26,46 40,22 

01.01.2010 6,19 16,49 23,34 36,58 5,01 14,10 20,88 29,35 6,47 16,97 23,92 38,26 

01.01.2011 5,85 15,16 22,35 33,23 4,68 12,98 19,46 27,80 6,05 15,54 22,85 34,38 

01.01.2012 13,76 22,44 29,58 42,25 10,77 19,18 25,07 35,27 14,28 23,01 30,36 43,64 

01.01.2013 15,3 19,53 26,01 41,74 10,75 18,98 24,48 34,88 16,11 24,20 30,61 43,05 

01.01.2014 16,79 24,52 31,00 42,34 10,55 18,8 23,78 32,91 17,9 26,03 32,36 44,08 

01.01.2015 15,54 24,12 31,34 45,17 15,33 23,69 31,23 43,45 15,56 24,3 31,56 45,46 
*
 Розраховано автором за даними фінансової звітності банків [106]. 

 

Згідно з антимонопольним законодавством України монопольним 

(домінуючим) становищем вважається становище [322]: одного суб’єкта 

господарювання, якщо його частка на ринку перевищує 35 %, якщо він не доведе, 

що зазнає значної конкуренції; кожного з трьох суб’єктів господарювання за 

умови, що сукупна частка не більше, ніж трьох суб’єктів господарювання, яким 

на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 %; кожного з 

п’яти суб’єктів господарювання за умови, що сукупна частка не більше, ніж п’яти 
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суб’єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на 

ринку, перевищує 70 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Рівень концентрації (CR) БІК за основними показниками в Україні, 

01.01.2007–01.01.2015 рр. 

 

Дані табл. 3.7 засвідчують, що БІК в Україні не мають монопольного 

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

окремих банків досить висока. Концентрація ринку станом на 01.01.2014 р. за 

активами була найвищою для одного БІК (CR1) – ПАТ КБ “Приватбанк” і 

становила 16,79 %. Високі значення за цим показником у цей самий період 

засвідчили CR3 та CR5 – 24,52 та 31,00 %, відповідно. До п’ятірки лідерів ринку в 

цей період належали також ПАТ “Дельта Банк”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ 

“Укрсоцбанк” та ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”. Свої позиції ці банки зберегли у 

наступний період. Аналогічною була і концентрація за власним капіталом. 

Станом на 01.01.2015 р. лідером на ринку був ПАТ КБ “Приватбанк” з 

коефіцієнтом концентрації 15,33 %, а CR3 та CR5 становили 23,69 та 31,23 %, 

відповідно. Коефіцієнт концентрації за зобов’язаннями найвищим був станом на 

01.01.2014 р. і становив для CR1, CR3 та CR5 – 17,9 %, 26,03 % та 32,36 %, 

відповідно. Досвід багатьох зарубіжних країн свідчить про те, що в їхніх БС 

частки трьох і п’яти провідних банків у сукупних активах сягають понад 40 % та 

50–70 %, відповідно [417, с. 26]. Частка п’яти найбільших банків у сукупних 
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активах БС Австрії та Іспанії становить 44 %, Франції, Швеції та Португалії – 47, 

54 та 63 %, відповідно, Данії та Греції – 67 %, Голландії, Бельгії та Фінляндії – 84, 

83 та 81 %, відповідно [411, с. 58–59]. 

Наголосимо, що концентрація іноземних банків на українському ринку 

впродовж аналізованого періоду за окремими показниками зросла. Це стосується 

одного та трьох і п’яти БІК за показниками концентрації власного капіталу. За 

показниками концентрації активів і зобов’язань БІК за період 2014–2015 рр. – 

зменшилась. Проведений аналіз за період 2007–2015 рр. засвідчує зростання за 

всіма показниками. Зростання концентрації активів одного, трьох і п’яти 

найбільших БІК станом на 01.01.2015 р. становило 1,9, 1,34 і 1,35 разів порівняно 

з показником 01.01.2007 р. Аналогічною є ситуація з концентрацією власного 

капіталу та зобов’язань БІК (див. рис. 3.10). Такі дані свідчать про потужність 

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

банків. Для таких найбільших банків конкуренцію складають лише близькі за 

розміром та обсягами операцій банки з іноземним і вітчизняним капіталом. 

Бачимо, що десятка найбільших БІК не мають 50 % ринку за жодними з 

показників, хоча CR10 є досить високою. Концентрація за активами ТОП–10 

банків станом на 01.01.2015 р. становила 45,17 %, за власним капіталом і 

зобов’язаннями – 43,45 та 45,46 %, відповідно. Отже, ці значення наближаються 

до п’ятидесятивідсоткового бар’єра, однак згідно з вітчизняним законодавством 

не є приводом для визнання монопольного становища. Дещо інша ситуація за 

групами банків (додаток Т). 

За активами, власним капіталом і зобов’язаннями простежується висока 

концентрація показників іноземних банків у групі І, а також досить високим є 

значення показника концентрації групи І у загальних показниках БС України. 

Станом на 01.01.2015 р. частка активів БІК групи І у активах цієї групи становила 

64,13 %, а активів іноземних банків групи ІІ в активах групи – 52,73 %. Частка 

активів БІК І групи в активах іноземних банків була ще вищою і складала 

80,01 %. Ці значення показників свідчать про те, що БІК в Україні зосереджені 

головно у І та ІІ групах за розміром активів і належать до найбільших та великих 
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банків України. Це дає змогу їм виконувати переважну більшість банківських 

операцій на вітчизняному ринку та брати найактивнішу участь у розподілі 

прибутку БС. Більшість банків з вітчизняним капіталом є середніми та малими 

банками, часто змушені приєднуватись до БІК або об’єднуватись з іншими 

банками на ринку. Подібною є ситуація в активності залучення коштів клієнтів. За 

обсягами зобов’язань БІК у цей же період переважною є також частка зобов’язань 

банків з іноземною участю І та ІІ груп – 64,80 і 55,41 %, відповідно. Аналогічною 

була ситуація й у попередніх роках, хоча частки у ІІ групі від початку 2014 р. 

дещо зменшились порівняно з показниками 2009–2013 рр. 

Невисокий рівень концентрації за основними показниками показує індекс 

Герфіндаля-Гіршмана (ННІ), результати розрахунків за яким зведено у табл. 3.8. 

Чим вище значення показника ННІ, тим вищий рівень концентрації ринку. 

Максимальне значення ННІ становить 10 000. Якщо ННІ менше 1 000, то ринок 

низькоконцентрований (досконала конкуренція), якщо ННІ становить від 1 000 до 

2 000, то ринок помірно концентрований (монополістична конкуренція). Значення 

індексу ННІ від 2 000 до 10 000 свідчить про висококонцентрований тип ринку 

(олігополія), якщо ННІ дорівнює 10 000, то ринок абсолютно концентрований 

(абсолютна монополія) [235, с. 34]. 

Таблиця 3.8 

Індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) за основними показниками, 

розрахований для БІК в Україні, 01.01.2007–01.01.2015 рр.
*
 

Показник 

 

Період 

Кількість банків 

Активи 
Власний 

капітал 
Зобов’язання з іноземним 

капіталом 

зі 100 % іноземним 

капіталом 
01.01.2007 423,88 58,48 146,75 106,03 153,72 

01.01.2008 721,31 94,37 146,09 107,55 152,32 

01.01.2009 829,69 85,36 188,86 119,76 201,64 

01.01.2010 785,23 97,81 163,95 115,41 176,36 

01.01.2011 976,56 129,13 139,46 101,14 148,27 

01.01.2012 906,83 156,25 298,90 200,81 319,76 

01.01.2013 906,83 156,25 328,56 199,91 356,86 

01.01.2014 741,05 111,42 369,33 183,76 412,63 

01.01.2015 978,96 135,87 354,32 363,10 359,06 
*
 Розраховано автором за даними фінансової звітності банків [106]. 

 

Розрахунок індексу Герфіндаля-Гіршмана за основними показниками 

діяльності БІК за період з 01.01.2007–01.01.2015 рр. виявив незначну 
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концентрацію. Показник ННІ для активів БІК станом на 01.01.2015 р. становив 

354,32, що свідчить про низьку концентрацію ринку. Це ж стосується індексу ННІ 

для власного капіталу та зобов’язань – 363,10 та 359,06, відповідно. Бачимо, що 

значення показника ННІ упродовж аналізованого періоду переважно зростало за 

винятком періоду найбільшого виявлення світової фінансової кризи. У період з 

01.01.2009 р. до 01.01.2011 р. спостерігалось зниження концентрації основних 

показників діяльності БІК на українському ринку. Дані різних показників 

концентрації засвідчують те, що БІК не володіють монопольним становищем на 

банківському ринку, хоча займають провідні позиції та найбільші частки у І та ІІ 

групах банків за розміром активів. Водночас у багатьох зарубіжних країнах індекс 

Герфіндаля-Гіршмана для БС значно вищий, що свідчить про існування ринків з 

монополістичною конкуренцією та олігополістичних ринків. Зокрема, в Іспанії, 

Австрії, Франції та Швеції показник ННІ становить 521, 557, 597 та 740, 

відповідно, у Португалії, Данії, Греції та Голландії – 1 044, 1 114, 1 130 та 1 740, 

відповідно, а у Бельгії та Фінляндії – 2 065 та 2 420, відповідно [411, с. 58]. 

Отже, активний розвиток ІБ в регіонах спостерігаємо переважно в місцях 

реєстрації БІК та столиці України. Розраховані показники територіальної 

концентрації засвідчують необхідність розвитку регіональної мережі структурних 

підрозділів банків з іноземною участю залежно від густоти населення в областях. 

Розширення регіонального ІБ допоможе підвищити якість надання банківських 

послуг у найвіддаленіших куточках країни та забезпечить розширення сфери 

банківського обслуговування населення. Проведений аналіз за основними 

показниками розвитку ІБ виявив, що цей сегмент ринку низькоконцентрований, 

тобто він дуже близький до моделі досконалої конкуренції. Хоча за деякими 

показниками за певні періоди він найближчий до моделі монополістичної 

конкуренції з помірною концентрацією ринку. Зокрема, на вітчизняному ринку є 

досить багато БІК, які пропонують для клієнтів різноманітні продукти та послуги, 

контроль з боку регулювальних органів не надто жорсткий, не передбачає жодних 

обмежень щодо входження на ринок, що свідчить про порівняно легкий вихід на 

різні сегменти ринку. Концентрація БІК не є значною і жоден з них не володіє 

монопольним становищем на ринку. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Становлення та розвиток ІБ у незалежній Україні пройшло у декілька 

етапів, кожному з яких притаманні свої особливості та закономірності. Якщо на 

початкових стадіях формування БС України ринкового типу іноземні інвестори 

виявляли значний інтерес до нашої держави, то в періоди впливу світових 

кризових явищ та внутрішньої нестабільності в економічній та політичній сферах 

банки-нерезиденти значно зменшували свою присутність на українському ринку. 

Це проявлялось як у скороченні окремих банківських операцій, так і у повному 

виході з банківського ринку України. 

2. Серед критеріїв, які впливають на прийняття рішення іноземними 

інвесторами щодо входження на український ринок банківських послуг, є 

фінансова стабільність в державі, ризики ведення банківського бізнесу, проблеми 

створення нового банку чи акредитації ФІБ, недосконалість та вимоги 

законодавства, рівень тонізації економіки, система оподаткування банків тощо. 

3. Найбільшої дискусійності у розвитку ІБ зазнали питання можливостей 

відкриття в Україні ФІБ. Особливо гостро ці питання ставили в період вступу 

України до СОТ, за вимогами якої наша держава мала створити всі умови та 

скасувати обмеження щодо відкриття ФІБ. Суперечності стосувались передусім 

можливостей регулювання діяльності ФІБ як структурних підрозділів іноземних 

банків без статусу юридичної особи. Але практика засвідчила, що іноземні банки 

не виявляють зацікавленості до відкриття ФІБ, оскільки після вступу до СОТ 

жодної ФІБ в Україні не було акредитовано. 

4. Основними перевагами діяльності ФІБ та БІК є можливість інтеграції 

України у світовий фінансовий простір, підвищення якості банківських послуг, 

збільшення обсягів кредитування економіки, розвиток ринків капіталу тощо. 

Недоліками є: загроза економічного суверенітету держави, нерівні конкурентні 

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

спекулятивної діяльності, недостатнє законодавче регулювання, згортання 

діяльності ФІБ в умовах кризи тощо. 

5. Прозора структура власності БІК є одним із чинників формування довіри 
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з боку клієнтів до БС країни загалом. Позитивні кроки щодо змін у законодавстві 

та нормативних актах НБУ в Україні вже зроблено. Зокрема, сформульовано 

ключові поняття структури власності, висвітлюється інформація про власників 

істотної участі в банках, проводиться перевірка та підтвердження прозорості 

структури власності. Проведений аналіз структури власності БІК показав значну 

присутність російських, кіпрських та австрійських капіталів. Загалом на початок 

2015 р. в Україні проводили діяльність банки з 17 іноземних держав. 

6. Показниками, які характеризують ефективність банківської діяльності є 

абсолютні розміри активів, власного капіталу, зобов’язань, які засвідчують ділову 

активність банків і проводити прибуткову діяльність та відносні показники, які 

характеризують віддачу капіталу й активів (ROE, ROA, мультиплікатор капіталу й 

ін.). Упродовж досить тривалого періоду свого функціонування в Україні БІК 

засвідчували активну та прибуткову діяльність і за основним показниками 

показували кращі значення порівняно з вітчизняними банками. Водночас, як 

вітчизняні, так і БІК за умов негативних змін в економіці та впливу різноманітних 

кризових явищ відображають погіршення показників діяльності та посилення 

нестабільності на українському банківському ринку. 

7. Банки з іноземним капіталом сконцентровані переважно у столиці 

України і більшість з них розширює свою регіональну мережу в регіоні реєстрації 

банку. Однак, БІК, які належать до першої групи за розміром активів, переважно 

здійснюють свою діяльність на всій території України, маючи свої філії та 

відділення в різних областях. 

8. Розрахунок показників концентрації ринку виявив, що БІК в Україні не 

володіють монопольним становищем згідно вітчизняного законодавства, хоча 

концентрація за основними показниками є достатньо високою в розрізі груп 

банків. Регіональний ринок відкритий для участі на ньому іноземних банківських 

капіталів, оскільки не містить ніяких обмежень і специфічних вимог для 

здійснення діяльності БІК на ньому. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [49; 50; 

53; 54; 55; 64; 66; 67; 473]. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕХАНІЗМ І ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНОЗЕМНОГО БАНКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

4.1. Правове регулювання іноземного банківництва 

 

Стабільний розвиток БС України в умовах формування ринкових засад 

регулювання економіки не можливий без ефективної законодавчої та нормативно-

правової бази. Норми права, які регулюють банківську діяльність в Україні, а 

також значна кількість правових документів спричиняють дискусії, помилкові 

тлумачення і суперечності, що призводить до ускладнення практичної діяльності 

банків. Функціонування БІК регламентовано правовими нормами та документами, 

які мають виконувати всі банки, що ведуть діяльність в Україні. 

У науковій економічній літературі часто трапляються такі поняття як 

банківське право та банківське законодавство. Банківське право дослідники 

трактують зазвичай як галузь права, а банківське законодавство – як сукупність 

правових актів, спрямованих на здійснення регулювання (табл. А.7 додатка А). 

Аналіз різних підходів до ключових понять у сфері правого регулювання дав 

змогу сформулювати сутність правового регулювання ІБ. 

Під правовим регулюванням ІБ розуміємо діяльність міжнародних і 

державних органів щодо розроблення та контролю за дотриманням міжнародних і 

національних законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, які прямо 

чи опосередковано впливають на функціонування суб’єктів ІБ, що діють на 

території України, забезпечуючи захист інтересів акціонерів, вкладників і 

кредиторів та сприяють підтримці фінансової стабільності БС. 

Правове регулювання ІБ треба класифікувати за такими ознаками (рис. 4.1). 

1. Залежно від території охоплення та дії правових актів: 

 міжнародні двосторонні та багатосторонні договори (конвенції), що 

діють у країнах, які їх підписали; 

 уніфіковані правила та звичаї щодо виконання окремих операцій; 

 національні законодавчі та нормативно-правові акти країни-інвестора 
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(правові акти, традиції, принципи та правила ведення банківського бізнесу країни, 

де розташований материнський банк); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Класифікація правового регулювання іноземного банківництва 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВНИЦТВА 

 

 

Територія 

охоплення та 

дія правових 

актів 

 міжнародні двосторонні та багатосторонні договори 
(конвенції); 

 уніфіковані правила та звичаї; 

 національні законодавчі та нормативні акти країни-
інвестора; 

 національна законодавча та нормативно-правова база 
країни-реципієнта; 

 локальні нормативні акти країни-реципієнта; 

 внутрішньобанківські документи 

Суб’єкти 

правотворчої 

діяльності 

 регулювання міжнародними наднаціональними органами; 

 регулювання органами законодавчої та виконавчої 

державної влади; 

 регулювання банками з іноземним капіталом і філіями 

іноземних банків 

Тип  

правового 

документа 

 законодавче регулювання; 

 підзаконне нормативно-правове регулювання; 

 внутрішньобанківські документи та договори між банком 

і клієнтами 

Сфера 

впливу 

 відомчий банківський нагляд; 

 податкове регулювання; 

 антимонопольне регулювання 

Характер дії 

правового акту 

 обмежувальне регулювання; 

 зобов’язальне регулювання ; 

 рекомендаційне регулювання; 

 інформаційне регулювання 

Спосіб 

регулювання 

 пряме регулювання; 

 непряме (опосередковане) регулювання 

 

Норми 

права 

 конституційне регулювання; 

 адміністративне регулювання; 

 цивільно-процесуальне регулювання; 

 фінансове регулювання;  

 кримінальне регулювання 

Операції, які 

виконують 

іноземні банки 

 регулювання депозитних операцій; 

 регулювання кредитних операцій; 

 регулювання валютних операцій; 

 регулювання інвестиційних операцій; 

 регулювання розрахунково-касових операцій тощо 
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 національна законодавча та нормативно-правова база країни-реципієнта; 

 локальні нормативні акти країни-реципієнта (наприклад, документи 

розроблені АУБ та спрямовані на забезпечення стабільності банківської 

діяльності, захист інтересів прав банків тощо); 

 внутрішньобанківські документи (інструкції, положення тощо). 

2. Залежно від суб’єктів правотворчої діяльності розрізняємо регулювання: 

міжнародними наднаціональними органами (Базельським комітетом, СБ, МВФ, 

ЄЦБ тощо); органами законодавчої та виконавчої державної влади (ВРУ, КМУ, 

Президентом України, НБУ тощо); банками з іноземним капіталом і ФІБ. 

3. Залежно від типу правового документа варто виділити: 

 законодавче регулювання (розроблення та прийняття ВРУ законів і 

постанов, які регламентують діяльність банків в Україні); 

 підзаконне нормативно-правове регулювання (укази Президента України 

та постанови КМУ, а також акти відомчого характеру центральних органів 

державного управління, таких як НБУ (нормативно-правові акти, видані НБУ в 

межах його повноважень на виконання законів України, зокрема, постанови, 

інструкції, правила, положення НБУ), НКЦПФР та ін.); 

 внутрішньобанківські документи та договори між банком і клієнтами 

(внутрішньобанківські інструкції, положення, правила, угоди з клієнтами банку, 

які становлять методологічну основу проведення банківських операцій). 

4. Залежно від сфери впливу: 

 відомчий банківський нагляд (регулювання та нагляд за діяльністю 

суб’єктів ІБ, що діють на території України, з боку НБУ, розроблення 

нормативних вимог до діяльності БІК і ФІБ в Україні); 

 податкове регулювання (створення умов щодо здійснення контролю за 

правильністю, повнотою і своєчасністю сплати податкових та інших обов’язкових 

платежів, достовірності ведення податкового обліку та звітності у банку тощо); 

 антимонопольне регулювання (сприяє захисту інтересів споживачів 

банківських послуг, дає підстави забезпечувати розвиток конкуренції між 

вітчизняними банками та БІК на ринку України) тощо. 
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5. Залежно від характеру дії правового акту, на наш погляд, правове 

регулювання ІБ доцільно поділяти на: 

 обмежувальне (передбачає розроблення правових норм, які обмежують 

здійснення БІК і ФІБ в Україні окремих видів діяльності, щодо порядку 

акредитації ФІБ в Україні, а також реєстрації і ліцензування діяльності БІК тощо); 

 зобов’язальне (правові документи, що містять окремі положення, які 

зобов’язують БІК і ФІБ до здійснення окремих операцій, виконання вимог щодо 

дотримання мінімального розміру регулятивного, статутного капіталу чи 

приписного капіталу ФІБ в Україні, а також дотримання визначених обов’язкових 

нормативів банківської діяльності, формування обов’язкових резервів і резервних 

фондів, подання звітності тощо); 

 рекомендаційне (правові документи, які містять пропозиції та 

рекомендації, наприклад, щодо визначення індикативних процентних ставок за 

основними банківськими операціями тощо); 

 інформаційне (полягає у розробленні правового поля щодо здійснення 

банківської діяльності, аналізу стану грошово-кредитного ринку, роз’яснень щодо 

виконання законодавчих і нормативних документів, повідомлень і листів, які 

інформують БІК та ФІБ про умови ведення банківської діяльності тощо). 

6. Залежно від способу регулювання виділяємо: 

 пряме регулювання (втручання у діяльність БІК, визначаючи правові 

норми, такі як вимоги до створення, ліцензування, дотримання мінімальних вимог 

щодо розміру регулятивного капіталу тощо); 

 непряме (опосередковане) регулювання (пов’язане зі створенням умов 

для здійснення банківської діяльності в Україні, формування сприятливого 

інвестиційного середовища для залучення іноземних інвесторів тощо). 

7. Залежно від норм права виділяємо такі види регулювання ІБ: 

 конституційне (правові документи передбачають забезпечення 

конституційних прав і свобод споживачів банківських послуг); 

 адміністративне (положення правових актів містять вимоги щодо 

ліцензування, лімітування, резервування, визначення норм і стандартів ведення 
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банківського бізнесу в Україні); 

 цивільно-процесуальне (відновлення прав на втрачені цінні папери на 

пред’явника, порядок стягнення за виконавчими документами коштів установ і 

організацій, що розміщені в банках тощо); 

 фінансове (положення нормативних актів передбачають переліки 

фінансових звітів, які подають банки, порядок розкриття інформації про 

фінансовий стан банку, розрахунки економічних нормативів тощо); 

 кримінальне (визначення санкцій і кримінальної відповідальності за 

порушення законодавства, правил виконання валютних операцій тощо). 

8. Залежно від операцій, які здійснюють БІК на території України, на нашу 

думку, варто виокремити правове регулювання: 

 депозитних операцій банків (регламентує процедуру відкриття рахунків, 

порядок нарахування та виплати процентів за депозитами та ін.); 

 кредитних операцій банків (документи, які визначають дисципліну 

проведення кредитної діяльності в БІК і ФІБ, порядок оцінки кредитоспро-

можності позичальників, формування і використання резервів на відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями, механізми нарахування та сплати 

процентів за користування кредитами тощо); 

 валютних операцій банків (правові акти, які передбачають порядок 

відкриття, обслуговування та закриття рахунків клієнтів в іноземних валютах, 

налагодження кореспондентських відносин з іноземними банками, здійснення 

операцій з купівлі-продажу іноземних валют на внутрішньому та міжнародному 

валютному ринках тощо); 

 інвестиційних операцій банків (визначає норми здійснення банківських 

інвестицій, правила оцінки інвестиційних проектів БІК і відбору пріоритетних для 

розвитку національної економіки проектів для фінансування, порядок розрахунку 

та дотримання обов’язкових економічних нормативів інвестування та ін.); 

 розрахунково-касових операцій банків (регулює порядок ведення 

готівкових і безготівкових розрахунків, проведення операцій з емісії та 

обслуговування банківських платіжних карток) тощо. 



 263 

До правових методів ДРІБ в Україні зачисляємо законодавчі та нормативно-

правові, які передбачають використання таких інструментів: Конституція, 

кодекси, закони, укази, положення, інструкції, постанови, накази, методичні 

рекомендації, роз’яснення, листи, міжнародні конвенції, директиви, договори, 

внутрішньобанківські документи тощо. За допомогою правового регулювання 

передбачено встановлення різних інструментів адміністративного й економічного 

характеру, зокрема, формування порядку реєстрації та ліцензування БІК, 

визначення обмежень, дозволів, стандартів ІБ, а також нормативів, лімітів, порядку 

резервування та сплати податків за ведення діяльності суб’єктами ІБ тощо. 

Проведене дослідження правового регулювання ІБ в Україні дає нам 

підстави стверджувати, що в нашій державі існують значні напрацювання в 

частині регулювання банківської діяльності загалом. Поряд із цим аналіз чинного 

законодавства дає змогу виокремити і певні недоліки та прогалини, зокрема щодо 

врегулювання питань діяльності БІК, філій і представництв іноземних банків. 

Правове регулювання ІБ в Україні доцільно розглядати на підставі 

міжнародного (наддержавного, наднаціонального) правового регулювання та 

національного (державного) правового регулювання (рис. 4.2). Міжнародне 

правове регулювання полягає у визначенні правових норм, які рекомендують до 

виконання міжнародні органи регулювання. Таке регулювання має вагомий вплив 

на регулятивні процеси всередині країни, оскільки визначає пріоритетні напрями 

та критерії, яких дотримуються банки в своїй діяльності у різних країнах. Воно 

охоплює визначення директив і конвенцій, двосторонніх угод між державами 

тощо, які мають вплив на проведення ефективної діяльності банками на 

національних рівнях. Міжнародні правові акти та звичаї мають особливе 

значення, оскільки чинні міжнародні договори, які ратифіковані ВРУ, визнаються 

частиною національного законодавства згідно з Конституцією України. 

До основних міжнародних договорів варто зачислити Угоду про 

Міжнародний валютний фонд (1945), Угоду про Міжнародний банк реконструкції 

та розвитку (1945), Угоду про Міжнародну фінансову корпорацію (1956) та ін. 

Основні  Конвенції  такі:  Женевські  конвенції 1930 р.,  зокрема, Конвенція, якою 
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Рис. 4.2. Інструменти правового регулювання ІБ в Україні 

 

запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, 

Конвенція про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів, 

Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та 

прості векселі, а також Міжнародна конвенція щодо боротьби з підробкою 
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 розроблення відповідних норм щодо необхідності проходження процедури 

реєстрації та ліцензування новостворюваних дочірніх структур іноземних 

банків; 

 визначення процедури злиття, поглинання та реорганізації банків з 

іноземним капіталом; 

 встановлення законодавчих вимог до порядку відкриття філій і 

представництв банків-нерезидентів; 

 вимоги до організаційно-правової форми функціонування іноземного 

банку, структури власності тощо 

 визначення вимог щодо депозитної, кредитної, інвестиційної, валютної 

діяльності тощо; 

 умови здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів; 

 налагодження кореспондентських відносин із національними банками та 

банками-нерезидентами; 

 вимоги щодо фінансового моніторингу, участі банків з іноземним 

капіталом у ФГВФО; 

 вимоги щодо реорганізації банків з іноземним капіталом для укрупнення 

банківського капіталу та поліпшення фінансового стану; 

 вимоги до виконання основних обов’язкових економічних нормативів, 

законодавчих актів; 

 вимоги щодо виходу на міжнародні ринки, оподаткування діяльності банків 

з іноземним капіталом, подання фінансової звітності до органів нагляду; 

 внутрішньобанківське регулювання діяльності тощо 

 визначення вимог щодо зменшення частки іноземного капіталу в банку, 
 визначення порядку оцінки та встановлення вартості банку з іноземним 

капіталом при його продажі; 
 визначення порядку продажу банку з іноземним капіталом; 
 визначення порядку виведення неплатоспроможного банку з ринку; 
 врегулювання процедури банкрутства банку з іноземним капіталом; 
 визначення порядку ліквідації банків з іноземним капіталом і ФІБ тощо 

Конституція, кодекси, закони, укази, положення, інструкції, постанови, накази, методичні 

рекомендації, роз’яснення, листи, внутрішньобанківські документи тощо 
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грошових знаків (1929), Конвенція про чеки (1931) та ін. [218, с. 168]. 

Значну частину вітчизняного законодавства становлять і інші міжнародні 

правові акти, учасником яких є Україна: багатосторонні міжнародні угоди, 

конвенції, які спрямовані на захист іноземних інвестицій і на врегулювання інших 

питань, міжнародні аудиторські та бухгалтерські стандарти, документи ООН, 

уніфіковані правила тощо. Таким документом є, зокрема, Конвенція про порядок 

вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 

18.05.1965 р. (ратифікованя Законом України від 16.03.2000 р. № 1547-III) [165]. 

Крім того, діє велика кількість міжурядових угод, зокрема, про сприяння та 

взаємний захист іноземних інвестицій, які укладені урядом України з урядами 

відповідних країн, які регулюють основні питання взаємин сторін такого договору 

в галузі інвестиційної діяльності. 

Національне (державне) правове регулювання передбачає законодавче та 

нормативно-правове регулювання діяльності БІК на національному рівні. Таке 

регулювання є державним регулюванням, оскільки його виконують державні 

органи всередині країни, яка приймає іноземних інвесторів. У цьому контексті 

вважаємо доцільним розрізняти такі види (див. рис. 4.2): а) регулювання порядку 

входження іноземних інвесторів на банківський ринок України; б) регулювання 

діяльності БІК і ФІБ в Україні; в) регулювання порядку виходу іноземного 

банківського капіталу з українського ринку. Наголосимо, що усі банки-резиденти 

України (тобто банки з вітчизняним та іноземним капіталом, які зареєстровані в 

Україні як юридичні особи) підлягають регламентації згідно з однаковими 

уніфікованими вимогами щодо їхньої діяльності. Особливістю в діяльності БІК 

вважаємо вимоги, які пов’язані з отриманням інформації про діяльність 

материнських банків за кордоном для проведення нагляду на консолідованій 

основі. Окремі вимоги стосуються діяльності банків-нерезидентів (філій і 

представництв іноземних банків), зокрема порядку відкриття ФІБ в Україні й 

акредитації представництв банків-нерезидентів. Подальші вимоги стосуються 

діяльності філій банків-нерезидентів в Україні, зокрема виконання обов’язкових 

економічних нормативів, подання звітності тощо. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_216
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_060
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_060
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_060
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_060
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1547-14
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У цьому контексті детально розглянемо положення основних законодавчих і 

нормативних актів правового регулювання ІБ в Украні (додаток У). Зазначимо, 

що правові засади регулювання функціонування банків в Україні розкриті в 

загальних кодифікованих законах України, зокрема, Цивільному кодексі України, 

Господарському кодексі України, Податковому, Кримінальному та інших 

кодексах. Цивільний кодекс врегульовує такі питання, пов’язані з діяльністю 

банків на території України [425]: порядок створення, організаційно-правові 

форми, державну реєстрацію юридичної особи, що започатковує свою діяльність 

(ст. 80–94); поняття філії та представництва, відповідальність, припинення, 

перетворення, ліквідацію юридичних осіб (ст. 95–112); діяльність, пов’язану з 

випуском та обігом цінних паперів (ст. 194–198), підстави виникнення та 

виконання зобов’язань боржниками (ст. 509–545), здійснення розрахунків (ст. 

1087–1106), відкриття та ведення банківських рахунків, договору банківського 

вкладу (ст. 1058–1076), кредитна діяльність (ст. 1046–1057) та особливості 

використання забезпечення для виконання зобов’язань (ст. 546–597) та ін. 

Основні засади господарювання в Україні та регулювання господарських 

відносин, які виникають у процесі організації та здійснення діяльності між 

суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками 

відносин у сфері господарювання розкриває Господарський кодекс України [92]. 

Він обумовлює низку питань, які стосуються державного регулювання іноземного 

інвестування та банківської діяльності в Україні: основні напрями економічної 

політики держави (ст. 10), серед яких інвестиційна політика (спрямована на 

створення необхідних умов для залучення і концентрації коштів на потреби 

галузей економіки), антимонопольно-конкурентна політика (спрямована на 

створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб’єктів 

господарювання), податкова політика (спрямована на забезпечення економічно 

обґрунтованого податкового навантаження), зовнішньоекономічна політика 

(спрямована на регулювання державою відносин суб’єктів господарювання з 

іноземними суб’єктами господарювання і захист національного ринку і 

вітчизняного товаровиробника) та інші; порядок діяльності іноземних 
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підприємців в Україні (ст. 50); відмінність між поняттями “підприємство з 

іноземними інвестиціями” та “іноземне підприємство” (ст.63); права підприємства 

з іноземними інвестиціями бути засновниками дочірніх підприємств, філій і 

представництв в Україні і за її межами з додержанням вимог законодавства 

України та відповідних держав (ст. 116); особливості статусу іноземних суб’єктів 

господарювання (ст. 129). Також цей кодекс визначив особливості правового 

регулювання фінансової діяльності, зокрема: правовий статус, організаційно-

правові форми банків; зазначено, що БС України складається з НБУ, банків і ФІБ 

(ст. 334); стисло викладено положення щодо основних видів банківських операцій 

зокрема депозитних, розрахункових, кредитних, лізингових (ст. 339–351) тощо. 

Діяльність іноземних інвесторів врегульовує глава 38 Господарського 

кодексу, де визначено: поняття, види, форми іноземних інвестицій (ст. 390–393), 

їхній правовий режим і державну реєстрацію, загальні засади діяльності суб’єктів 

господарювання з іноземними інвестиціями в Україні (ст. 394–396), гарантії 

здійснення іноземних інвестицій (ст. 397–400) тощо [92]. 

Кримінальну відповідальність за порушення банківського законодавства та 

вчинення злочинної діяльності у БС визначає Кримінальний кодекс України [208]. 

Передбачено відповідальність і покарання за: виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну підробленої 

національної валюти України, іноземної валюти (ст. 199); підробку документів на 

переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, 

електронних грошей, неправомірний випуск або використання електронних 

грошей (ст. 200); легалізація (відмивання) злочинних доходів (ст.209), шахрайство 

з фінансовими ресурсами (ст. 222); підроблення документів, які подають для 

реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223–1); розголошення комерційної або 

банківської таємниці (ст. 232); незаконний вплив на Голову НБУ (ст. 344) та ін. 

Низку питань стосовно регулювання банківської діяльності розкриває 

Цивільний процесуальний кодекс України [426]. Визначено таке: не допускається 

забезпечення позову шляхом зупинення тимчасової адміністрації або ліквідації 

банку, заборони або визначення обов’язку вчиняти певні дії ФГВФО при 



 268 

здійсненні тимчасової адміністрації чи ліквідації банку (ст. 152); суд розглядає в 

порядку окремого провадження справи про розкриття банком інформації, яка 

містить банківську таємницю, щодо юридичних і фізичних осіб (ст. 234); питання 

про звернення стягнення на грошові кошти, які є на рахунках у банках (ст. 377); 

іноземці, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їхні органи та посадові 

особи) та міжнародні організації мають право звертатися до судів України для 

захисту своїх прав, свобод чи інтересів (ст. 410) тощо. 

Наголосимо, що в Україні створена правова основа для розвитку ІБ (див. 

додаток У). Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР від 

19.03.1996 р. (зі змінами і доповненнями) відзначає поняття “іноземні інвестиції” 

та “іноземні інвестори”, види та форми здійснення іноземних інвестицій, їхню 

державну реєстрацію (відсутність якої не дає права на одержання пільг і гарантій), 

контроль, гарантії захисту тощо. Також визначено, що іноземні інвестиції в 

Україні не підлягають націоналізації; іноземні інвестори мають право на 

відшкодування збитків, завданих внаслідок неналежного виконання державними 

органами України обов’язків щодо них; у разі припинення інвестиційної 

діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців 

своїх інвестицій і доходів з них, а також їм гарантується після сплати податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів безперешкодний і негайний переказ за 

кордон їхніх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних 

на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій, порядок яких 

визначається НБУ [331]. 

Окремі загальні питання захисту іноземних інвестицій врегульовано 

Законом України “Про захист іноземних інвестицій в Україні” № 1540а-ХІІ від 

10.09.1991 р. Визначено, що іноземні інвестори мають дотримуватися 

законодавства України та не завдавати шкоди її державним, соціальним та 

економічним інтересам, їм гарантується перерахування за кордон їхніх прибутків, 

отриманих на законних підставах, а також зазначено, що іноземні інвестори 

сплачують податки, визначені законодавством України, та можуть реінвестувати 

прибутки на території України [323]. 
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Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-ХІІ від 

16.04.1991 р. має на меті запровадити правове регулювання всіх видів 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні, враховуючи розрахункові, кредитні та 

інші банківські операції, а також надання різноманітних послуг [325]. Він 

визначає поняття “іноземні суб’єкти господарської діяльності” та подає перелік 

видів зовнішньоекономічної діяльності, які ці суб’єкти мають право здійснювати 

в Україні [325]. Отже, цей закон передбачає можливість започаткування та 

функціонування ІБ в Україні шляхом спільного володіння, а також перспективи 

входження на український ринок банків-нерезидентів. Також закон відзначає, що 

всі суб’єкти іноземної господарської діяльності мають право відкривати свої 

представництва в Україні згідно з законами України, а також на території інших 

держав, згідно з законами цих держав. Акредитацію філій і представництв 

іноземних банків проводить НБУ відповідно до Закону України “Про банки і 

банківську діяльність” [325]. Наведено перелік документів, які треба подати для 

реєстрації суб’єкта господарської діяльності. У законі визначено правові режими 

(національний, режим найбільшого сприяння, спеціальний режим), органи та 

функції органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Правові основи інвестування закладені у Законі України “Про інвестиційну 

діяльність”, положення якого полягають у забезпеченні рівного захисту прав, 

інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, 

а також спрямовані на ефективне інвестування економіки України, розвиток 

міжнародного економічного співробітництва та інтеграції [165]. Він передбачає 

можливість реалізації інвестиційної діяльності на основі іноземного інвестування, 

здійснюваного іноземними громадянами, юридичними особами та державами, а 

також спільного інвестування громадянами та юридичними особами України й 

іноземних держав. Цей закон визначає об’єкти та суб’єкти інвестиційної 

діяльності, права та обов’язки інвесторів, відносини між ними, цілі та форми 

державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні, гарантії прав 

інвесторів, захист інвестицій, умови припинення інвестиційної діяльності тощо. 

За нормами закону держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм 
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власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується 

законодавством України, а також міжнародними договорами України. Інвесторам, 

у тім числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає 

застосування дискримінаційних заходів, які могли б перешкодити управлінню 

інвестиціями, їхньому використанню та ліквідації, а також передбачаються умови 

і порядок вивезення вкладених цінностей і результатів інвестицій [326]. 

Питання іноземного інвестування в Україні врегульовують також 

положення підзаконних нормативних актів. Порядок державної реєстрації 

(перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, затверджений 

Постановою КМУ № 139 від 06.03.2013 р., визначає перелік документів, який 

треба подати для здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій. Серед 

основних форм іноземних інвестицій, яким присвоюють реєстраційні номера, 

визначено [304]: часткова участь у підприємствах, створюваних спільно з 

українськими юридичними та фізичними особами, або придбання частки діючих 

підприємств; створення підприємств, що повністю належать іноземним 

інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб 

або придбання у власність діючих підприємств повністю; інші форми іноземних 

інвестицій, не заборонені законами. Отож, правові документи України 

передбачають необхідність державної реєстрації іноземної інвестиції у разі 

часткової або повної участі іноземного інвестора в юридичній особі-резиденті 

України, потребу перереєстрації у разі зміни власника іноземної інвестиції в 

юридичній особі та скасування попередньої державної реєстрації та анулювання 

державної реєстрації у разі вилучення (репатріації) іноземної інвестиції. 

Основні засади здійснення іноземних інвестицій в Україну в грошовій 

формі визначає Положення “Про порядок іноземного інвестування в Україну”, 

затверджене Постановою Правління НБУ “Про врегулювання питань іноземного 

інвестування в Україну” № 280 від 10.08.2005 р. Положення визначає порядок 

іноземного інвестування, порядок повернення іноземної інвестиції, а також 

прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від діяльності 

в Україні, права іноземного інвестора при здійсненні іноземної інвестиції [298]. 
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Операції, пов’язані з іноземним інвестуванням в Україну, підлягають 

фінансовому моніторингу згідно з чинним законодавством. 

Одним із законодавчих актів, який визначає питання створення та 

діяльності банків (що створюються у формі АТ) в Україні, є Закон України “Про 

акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. Хоча в тексті закону конкретно 

не використано такі поняття як “банк” чи “іноземний інвестор”, проте він 

врегульовує порядок створення, діяльності, припинення, виділу АТ, їхній 

правовий статус, права та обов’язки акціонерів [306]. Закон визначає, що АТ 

створюється шляхом заснування або злиття, поділу, виділення чи перетворення 

підприємницьких товариств чи інших підприємств у АТ. Таке АТ вважається 

створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у 

визначеному законодавством порядку. Закон також визначає, що АТ за типом 

поділяються на публічні та приватні. Саме ця стаття засвідчує належність до 

регулюючих питань банківської діяльності, оскільки у ст. 6 Закону України “Про 

банки і банківську діяльність” зазначено, що банки в Україні створюють у формі 

публічного АТ або кооперативного банку [307]. Щодо врегулювання питань 

участі іноземного інвестора в АТ, то ключовим моментом, який визначає закон, є 

питання, пов’язані з придбанням значного та контрольного пакета акцій АТ. Хоча 

вони прямо не стосуються іноземних осіб, але передбачають необхідність 

проходження певних процедур [306].  

Особливої уваги, на нашу думку, потребують правові питання щодо 

регулювання порядку входження іноземних банків на український ринок. Їхня 

реєстрація та ліцензування визначаються правовими документами України. 

Загальні положення щодо реєстрації банків та інших юридичних осіб в Україні 

врегульовує Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців” № 755-ІV від 15.05.2003 р. [316], який набрав 

чинності з 01.07.2004 р. Розкрито, що банки та інші установи, для яких законом 

визначені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи 

лише з моменту їхньої державної реєстрації, тобто засвідчення факту створення 

або припинення юридичної особи шляхом внесення відповідних записів до 
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Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців 

(ЄДРЮФОП). Представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають 

акредитації в порядку, визначеному законом. Закон також визначає компетенції 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців; вимоги до 

оформлення документів, які подають державному реєстратору тощо [316]. 

Питання банківського регулювання та здійснення діяльності БІК, філіями та 

представництвами іноземних банків врегульовує спеціальне банківське 

законодавство (Закони України “Про банки і банківську діяльність”, “Про 

Національний банк України”, Положення про порядок реєстрації та ліцензування 

банків, відкриття відокремлених підрозділів та ін.). Закон України “Про банки і 

банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. є основним законом, який 

регулює діяльність банків в Україні. Цей закон врегульовує порядок створення в 

Україні БІК, визначає процедуру і вимоги до відкриття ФІБ на території нашої 

держави. Отже, БІК є зареєстрованими юридичними особами України і мають 

працювати, дотримуючись усіх вимог вітчизняного банківського законодавства та 

сприяти розвитку національної економіки. Дещо іншою є ситуація з ФІБ, які 

мають право здійснювати діяльність на території нашої держави. Такі філії є 

підпорядкованими структурами материнського банку за кордоном і мають 

дотримуватися вимог законодавства країни-походження іноземної установи. 

Вітчизняне ж законодавство передбачає лише регулювальну роль у порядку 

відкриття ФІБ в Україні та нагляд за дотриманням основних законодавчих вимог. 

Закон України “Про банки і банківську діяльність” у сфері регулювання ІБ 

визначає поняття БІК, дочірня компанія, іноземний, істотна участь, капітал 

приписний, материнський банк, структура власності та ін. Також зазначено, що 

положення цього закону застосовують до представництв іноземних банків, які 

діють в Україні, якщо інше не визначено міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана ВРУ, а також до філій українських банків за кордоном 

та пов’язаних з банком осіб, визначених цим законом [307]. Вказано, що до 

структури БС України, крім НБУ та інших банків, входять також ФІБ, що створені 



 273 

та діють в Україні відповідно до її законодавства. Крім того, закон врегульовує 

такі питання: організаційно-правову форму створення банку (ПАТ і кооперативні 

банки), нагляд на консолідованій основі, створення, державну реєстрацію, 

ліцензування діяльності і реорганізацію банків, порядок відкриття відокремлених 

підрозділів банків (філій, відділень, представництв), регулювання діяльності 

банків НБУ, бухгалтерський облік, звітність та аудит, зарахування банків до 

категорії проблемних і неплатоспроможних, порядок ліквідації банку тощо. 

Щодо функціонування іноземних банків та їхніх структурних підрозділів в 

Україні в Законі “Про банки і банківську діяльність” сказано, що учасниками 

банку можуть бути юридичні та фізичні особи нерезиденти, а власники істотної 

участі мають мати бездоганну ділову репутацію, проте питання реєстрації та 

ліцензування БІК регулюються на загальних вимогах до банків України. Окремі 

статті закону врегульовують питання відкриття філій і акредитації представництв 

іноземних банків в Україні (ст. 24), а також порядок створення дочірніх банків, 

філій і представництв українських банків на території інших держав (ст. 25). У ст. 

24 зазначено, що іноземні банки мають право відкривати в Україні свої філії та 

представництва. Нагадаємо, що ця норма закону набрала чинності після вступу 

України до СОТ. Діяльність ФІБ має відповідати вимогам, визначеним 

законодавчими та нормативно-правовими актами України. НБУ здійснює 

регулювання діяльності та визначає економічні нормативи для ФІБ відповідно до 

вимог законодавства України. Акредитація представництва іноземного банку 

відбувається шляхом внесення запису до Державного реєстру банків [307]. У 

частині регулювання діяльності банків і ФІБ НБУ ст. 67 Закону “Про банки і 

банківську діяльність” визначає, що наглядова діяльність НБУ охоплює всі банки, 

їхні відокремлені підрозділи, афілійованих і споріднених осіб банків, банківські 

групи, учасників банківських груп в Україні та за кордоном, установи іноземних 

банків в Україні. Передбачено також обмін інформацією між НБУ і відповідними 

органами інших держав щодо застосування заходів впливу до іноземного банку чи 

відкликання банківської ліцензії. Співпраця відбувається на підставі укладених 

договорів, меморандумів чи в інших формах. Основні положення закону, зокрема 
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щодо вимог до капіталу, банківського нагляду на консолідованій основі, 

можливості відкриття ФІБ, необхідності розкриття інформації щодо фінансової 

звітності тощо, узгоджуються з європейськими стандартами та міжнародними 

документами щодо регулювання банківської діяльності. 

У цьому контексті доцільно проаналізувати також положення Закону “Про 

Національний банк України”, який визначає правову основу, функції, завдання, 

принципи організації центрального банку як особливого центрального органу 

державного управління. Окрім питань, які стосуються структури та організації 

діяльності НБУ, закон визначає основні засади, методи та засоби грошово-

кредитної політики, організацію та регулювання розрахунків, банківське 

регулювання і нагляд, порядок взаємодії з іншими державними органами, 

організацію банківської статистики та статистики платіжного балансу, аудит та ін. 

У ст. 15 зазначено, що Правління НБУ приймає рішення про умови допуску 

іноземного капіталу до БС України, а ст. 55 (як і ст. 67 Закону “Про банки і 

банківську діяльність”) каже, що НБУ здійснює постійний нагляд за дотриманням 

банками, їхніми підрозділами, представництвами та ФІБ в Україні та іншими 

особами банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ та 

економічних нормативів. Крім того, ст. 68 закону визначає, що НБУ розміщує на 

своєму офіційному веб-сайті інформацію про структуру власності у банках [329]. 

Необхідність ліцензування банківської діяльності відповідно до норм 

спеціальних законів визначена Законом України “Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності” № 1775 від 01.06.2000 р. [328]. Цей закон подає 

визначення такого інструмента державного регулювання як “ліцензія”, трактуючи 

її як документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження 

зазначеного в ньому виду господарської діяльності впродовж визначеного строку 

у разі його визначення КМУ за умови виконання ліцензійних умов. Принципи 

державної політики у сфері ліцензування такі: забезпечення рівності прав, 

законних інтересів, їхній захист, визначення єдиного порядку ліцензування видів 

господарської діяльності в Україні та визначення його особливостей для окремих 

видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їхнього провадження у 
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законах, що регулюють відносини у цій сфері тощо. Також закон визначає функції 

спеціальних уповноважених органів з питань ліцензування. Крім інших видів 

господарської діяльності, в законі зазначено, що відповідно до спеціальних 

законів ліцензуванню підлягає банківська діяльність [328]. 

Вагоме значення у розвитку та регулюванні ІБ мають законодавчі акти, які 

сприяють безпеці БС та мінімізують ризики втрат від надмірної залежності від 

зовнішніх інвесторів. Так, деякі законодавчі акти передбачають певні особливі 

умови щодо діяльності ФІБ в Україні. Закон України “Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб” № 4452-VI від 23.02.2012 р. визначає, що ФГВФО не 

відшкодовує кошти за вкладами у ФІБ [332]. 

Учасники ІБ у процесі здійснення діяльності на території України мають 

керуватися також нормативними документами, затвердженими НБУ, основними з 

яких є: постанови, інструкції, положення, правила, методичні рекомендації, листи, 

роз’яснення тощо. Детальний аналіз нормативних актів НБУ, виявлення їхнього 

впливу на діяльність БІК в Україні виконано у наступних підрозділах. 

Отож, правове регулювання ІБ доцільно класифікувати за певними 

ознаками: залежно від території охоплення та дії правових актів, суб’єктів 

правотворчої діяльності, типу правового документа, сфери впливу, характеру дії 

правового акта, способу регулювання, норм права, а також операцій, які 

здійснюють іноземні банки на території України. Діяльність БІК і ФІБ в Україні 

регламентована тими самими нормативними актами, що і діяльність вітчизняних 

банків. Недоліками та прогалинами банківського законодавства є відсутність 

чітких тлумачень у частині функціонування БІК і ФІБ. Правова база України 

розкриває загальні положення щодо діяльності банків, не конкретизуючи 

особливості виконання банківських операцій у наданні послуг БІК і ФІБ на 

території України. Серед перспективних напрямів розвитку правового 

регулювання ІБ в Україні виділимо необхідність забезпечення стабільності та 

систематизації чинної законодавчої та нормативної бази регулювання банківської 

діяльності, оскільки, на нашу думку, часті внесення змін до правових документів 

призводять до виникнення неточностей і суперечностей, ускладнюють практичну 
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діяльність БІК в Україні. Вважаємо за доцільне максимально адаптувати 

вітчизняне банківське законодавство до міжнародних стандартів з обов’язковим 

урахуванням особливостей розвитку банківського бізнесу й ІБ в Україні. 

 

4.2. Регулювання іноземного банківництва Національним банком 

України 

 

Банківське регулювання та нагляд, які характеризують державне втручання 

в БС, належать до функцій центрального банку, що визначено у Законі України 

“Про Національний банк України”. Необхідність ДРІБ з боку НБУ зумовлена 

певними чинниками, зокрема: недопущення відтоку грошових коштів за кордон; 

забезпечення фінансової стабільності вітчизняних банків і БІК в Україні; 

підтримання розвитку БС; мінімізація банківських ризиків; недопущення 

витіснення з банківського ринку України вітчизняних банків іноземними; 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних банків; дотримання рівних 

умов для всіх банків щодо проведення банківської діяльності в Україні; захист 

інтересів клієнтів банків; контроль за дотриманням банківського законодавства 

України; співпраця з міжнародними фінансовими установами; інформаційний 

обмін між органами банківського регулювання зарубіжних країн щодо 

координації наглядової діяльності за дочірніми структурами та ФІБ з метою 

забезпечення ефективного функціонування вітчизняної БС; створення сприятливих 

умов для підвищення ефективності розвитку ІБ та БС України загалом. 

Основні функції НБУ, повноваження та принципи регулювання визначено 

Конституцією України, Законами України “Про банки і банківську діяльність” та 

“Про Національний банк України”. НБУ регулює діяльність усіх банків, які 

функціонують в Україні, незалежно від резидентності їхнього капіталу, а також 

філій і підрозділів вітчизняних банків, які ведуть свою діяльність за кордоном. 

Наглядаючи за установами, які проводять банківську діяльність в інших країнах, 

НБУ співпрацює з відповідними органами цих держав 307 . Отож, під сферу 

впливу НБУ підпадають банки зі 100 % участю іноземного капіталу, дочірні 

структури іноземних банків, банки з частковою участю іноземного капіталу 
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(менше 50 %), ФІБ, а також представництва іноземних банків. 

Методами державного регулювання, які застосовує НБУ щодо діяльності 

БІК та їхніх структурних підрозділів в Україні, є: 1) правові (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 

(пряме втручання у діяльність БІК шляхом ліцензування, квотування, визначення 

нормативів, норм і стандартів щодо здійснення банківської діяльності); 3) 

економічні (створення сприятливих умов, фінансових і матеріальних стимулів 

впливу на економічні інтереси учасників ІБ та обумовлюють їхню поведінку, 

зберігаючи право вільного вибору, використовують шляхом встановлення пільг, 

державних цільових програм тощо) [62, с. 92]. 

Закон “Про Національний банк України” визначає поняття банківське 

регулювання та банківський нагляд. Банківське регулювання трактує як одну з 

функцій НБУ, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність 

банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок проведення 

банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства 

329 . Банківський нагляд визначено як систему контролю та активних 

упорядкованих дій НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання банками й 

іншими особами, щодо яких НБУ здійснює наглядову діяльність, законодавства 

України і визначених нормативів, щоб забезпечити стабільність БС та захистити 

інтереси вкладників і кредиторів банку 329 . Отож, банківське регулювання 

розуміємо як нормотворчу функцію НБУ. У межах цієї функції НБУ розробляє і 

ухвалює нормативно-правові документи у формі постанов Правління НБУ, а 

також інструкцій, положень, правил тощо, затверджених постановами Правління 

НБУ, які стали основою діяльності банків при проведенні операцій і наданні 

послуг в Україні і не суперечать нормам чинної вітчизняної законодавчої бази. 

Крім нормотворчої функції НБУ щодо регулювання ІБ, на нашу думку, 

доцільно виділити також інші функції (рис. 4.3). Подальший аналіз регулювання 

ІБ НБУ, на наш погляд, доцільно подати на підставі виділених функцій.  
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Рис. 4.3. Функції НБУ щодо регулювання іноземного банківництва 

 

Отже, сутність нормотворчої функції НБУ полягає у розробленні й 

                                 полягає в розробленні й ухваленні нормативно-правових документів у формі 

постанов Правління НБУ, а також інструкцій, положень, правил тощо, затверджених постановами 

 

Нормотворча 

                                 полягає у визначенні НБУ вимог щодо реєстрації банків з іноземним капіталом, 

порядку відкриття філій і представництв іноземних банків на території України, а також визначає 

необхідність надання ліцензій і дозволів на проведення банківських операцій 

Реєструвальна 

                                 полягає у визначенні правил щодо діяльності банків з іноземним капіталом 

шляхом накладання обмежень на виконання певних видів банківських операцій, застосуванні 

специфічних вимог щодо діяльності іноземних банків в Україні, визначаючи обов’язкові 

економічні нормативи та їхні граничні значення, яких мають дотримуватись банки, а також 

визначення норм обов’язкових резервів для банків, норм відрахувань до резервів на покриття 

ризиків при здійсненні активних банківських операцій тощо 

Обмежувальна 

                                 полягає у діяльності, яка пов’язана з підтриманням стабільності та надійності БС 

шляхом надання кредитів на підтримку ліквідності банкам з іноземним капіталом, що діють на 

території України, веденням рахунків банків-кореспондентів і міжнародних організацій, купівлею 

та продажем валютних цінностей, видачею гарантій і порук тощо 

Операційна 

                                 полягає у виявленні структури власності банків з іноземним капіталом, 

визначенні вимог та порядку реорганізації банківських установ за участю іноземних інвесторів і 

регулюванні процесів реструктуризації БС під впливом іноземних власників банків 

Структуризаційна 

                                 полягає у здійсненні НБУ інспектування діяльності банків з іноземним капіта-

лом, контролю за дотриманням обов’язкових економічних нормативів і забезпечення виконання 

умов банківського законодавства й усунення його порушень шляхом вживання відповідних санкцій 

і заходів впливу за недотримання вимог правових актів щодо банківської діяльності, застосування 

мір відповідальності до банків за порушення правил валютного регулювання і контролю тощо 

Наглядова 

                                 полягає у наданні рекомендацій і пропозицій щодо діяльності вітчизняних та 

іноземних банків в Україні, роз’яснень банківського законодавства, якого мають дотримуватись усі 

банки, що діють на території України 

Рекомендаційна 

                                полягає у тому, що для забезпечення стабільного розвитку БС України та 

здійснення наглядової роботи НБУ має право одержувати від банків, що отримали ліцензію на 

ведення банківської діяльності в Україні, інформацію та пояснення стосовно неї, яка не підлягає 

розголошенню, а також НБУ визначає форми звітності для банків за участю резидентів і 

нерезидентів, порядок її складання і подання, публікує в офіційних виданнях поточну банківську 

інформацію, інформацію з питань грошово-кредитної політики та банківської статистики, яка не 

належить до державної та банківської таємниці 

Інформаційна 

Функції НБУ щодо регулювання іноземного банківництва 
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ухваленні підзаконних нормативно-правових актів у формі постанов Правління 

НБУ, інструкцій, положень, правил тощо, затверджених постановами Правління 

НБУ. Нормотворчий процес визначається як спеціальна організаційно-правова 

діяльність уповноважених суб’єктів, яка полягає в ініціюванні, підготовці, 

розгляді проектів нормативно-правових актів і введенні їх у дію [147, с.486]. 

Нормативними актами вважаються рішення органів державної влади 

нормативного характеру, тобто приписи, які розраховані на постійну або 

багаторазову дію. Вони мають відповідати принципам верховенства права, 

законності, прийматися уповноваженим на те суб’єктом, у визначеній законом 

формі та за визначеними процедурою і правилами нормотворчої техніки, не 

можуть суперечити актам вищої юридичної сили, повинні офіційно доводитися до 

відома населення у визначеному законом порядку [147, с.482]. 

Нормотворча функція НБУ покладена здебільшого на Юридичний 

департамент і Департамент методології. Питання щодо визначення правил 

ведення бухгалтерського обліку в банках і загальних вимог щодо облікової 

політики БІК в Україні визначає Департамент бухгалтерського обліку [273]. 

Наголосимо, що окремих нормативних документів щодо регулювання діяльності 

лише БІК в українській практиці не існує, оскільки такі банки діють у межах 

правового поля території країни, де вони функціонують і є підконтрольними 

законодавству цієї країни. Основні підзаконні акти НБУ, в яких концентруються 

питання, пов’язані з особливостями діяльності БІК, філій і представництв 

іноземних банків в Україні, наведені у додатку У. 

Реєструвальна функція НБУ виявляється у визначенні вимог до реєстрації та 

ліцензування діяльності БІК та акредитації ФІБ і представництв іноземних банків 

в Україні. Реєструвальна функція покладена на Департамент реєстраційних 

питань та ліцензування. Вважаємо, що реєструвальна діяльність НБУ належить до 

адміністративного регулювання з використанням регламентаційних методів, до 

інструментів зачисляємо реєстрацію, погодження, ліцензії, дозволи тощо. У цьому 

контексті треба виділити спеціальні підзаконні акти НБУ щодо регулювання 

питань порядку відкриття та ліцензування банків і надання ФІБ ліцензій на 

провадження окремих видів діяльності. Згідно з Положенням про порядок 
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реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів вимоги 

щодо порядку створення іноземного банку в Україні та кількості документів, які 

треба подати до НБУ, різняться залежно від типу створюваного банку (дочірня 

структура, філія, представництво), іноземного інвестора (юридична чи фізична 

особа), а також частки іноземного капіталу в банку. Юридична особа набуває 

статусу банку і право на здійснення банківської діяльності лише після отримання 

банківської ліцензії та внесення запису про неї до Державного реєстру банків 

[307]. Організаційні етапи створення БІК в Україні зображено на рис. П.4 додатка 

П. Положення трактує поняття “вирішальний вплив на управління або діяльність 

юридичною особи” (пряме або опосередковане володіння 50 % і більше 

статутного капіталу) та “значний вплив на управління або діяльність юридичною 

особи” (пряме або опосередковане володіння від 10 до 50 % статутного капіталу), 

а також детально окреслює питання істотної участі у банках, її збільшення та 

порядок розрахунку [301].  

Головні положення, яких треба дотримуватися для відкриття в Україні БІК: 

– документи, які подають іноземні юридичні особи чи фізичні особи-

іноземці, мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані у 

визначеному порядку, складені іноземною мовою з нотаріально засвідченим 

перекладом на українську мову, аудиторський висновок аудитора іноземної 

держави підлягає підтвердженню аудитором України згідно законодавства; 

– необхідність попереднього погодження статуту БІК, що створюється, з 

НБУ, попередньої реєстрації юридичної особи відповідно до вимог чинного 

законодавства України та внесення відомостей до ЄДРЮФОП; 

– оплата за послуги згідно з визначеними тарифами та подаються копії 

документів про оплату одночасно з поданням усього пакета документів до НБУ; 

– наявність бездоганної ділової репутації іноземного інвестора та виконання 

вимог до фінансового стану юридичної особи та майнового стану фізичної особи, 

подання документів, потрібних для ідентифікації засновника банку та всіх 

опосередкованих власників істотної участі в банку, документів, що 

підтверджують повноваження уповноваженої особи та інше. 
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Основні питання, які стосуються ліцензування банківської діяльності, 

викладені у Положенні про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 

відокремлених підрозділів, яке затверджене Постановою Правління НБУ № 306 

від 08.09.2011 р. Саме це положення врегульовує та визначає потрібний перелік 

документів для видачі банківської ліцензії. Питання, які пов’язані з ліцензуванням 

окремих видів банківських операцій, опрацьовані в Постанові Правління НБУ 

“Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних 

банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій” № 281 від 

15.08.2011 р., яка передбачає необхідність отримання банками в Україні та ФІБ 

документа НБУ – генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій [321]. 

У межах реєструвальної функції НБУ виділимо також і процедуру 

акредитації філій і представництв іноземних банків в Україні. Для цього до НБУ 

треба подати пакет документів, а після його розгляду, ухвалення рішення про 

акредитацію та внесення відповідного запису до Державного реєстру банків і 

видачі банківської ліцензії (для філії) філія та представництво іноземного банку 

мають змогу провадити свою діяльність на території України. Вартість послуг 

щодо відкриття, надання банківської ліцензії та ліцензій на здійснення окремих 

видів діяльності ФІБ визначає НБУ і затверджує відповідними постановами. 

Упродовж останніх років банківське законодавство зазнало суттєвих 

позитивних змін. Це стосується передусім виправлення неузгодженостей в 

окремих законодавчих і підзаконних нормативних актах щодо порядку реєстрації 

та ліцензування банків в Україні. Є послідовною кількість і перелік документів, 

потрібних для відкриття банку в Україні, та поява чітких посилань на ті 

нормативні та законодавчі акти, які конкретизують або визначають загальні 

положення здійснення реєстрації банків в Україні. Виправлення законодавцем 

зазначених питань, які колись створювали плутанину при виявленні намірів 

відкриття в Україні БІК, сьогодні характеризуються лише прогресивними 

позитивними змінами. Вважаємо, що узгодження в законодавчих актах 

потребують й інші положення, а особливо ті, які стосуються участі іноземних 

інвесторів у БС України, тому варто проводити подальшу роботу щодо уніфікації, 
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усунення помилок і неточностей, узгодження з іншими внутрішніми та 

міжнародними документами. 

Серед функцій НБУ щодо регулювання ІБ в Україні, які характеризуються 

безпосереднім втручанням у діяльність БІК, є обмежувальна функція. 

Обмежувальна функція НБУ покликана врегульовувати банківську діяльність, 

застосовуючи квотування, обмеження участі іноземних інвесторів у банках 

України. Обмежувальну функцію НБУ треба зачислити до адміністративного 

регулювання з застосуванням протекціоністських методів. Інструментами такого 

регулювання є визначення квот на обсяги іноземних капіталів у БС України, квот 

на участь іноземного інвестора в окремому банку, обмежень на входження 

іноземних інвесторів на банківський ринок тощо. У цьому контексті підкреслимо, 

що сучасна наукова література та банківська практика досить активно обговорює 

питання необхідності застосування обмежень на участь іноземних інвесторів у 

БС. Такі обмеження існують у деяких зарубіжних країнах. Банківське 

законодавство України не передбачає кількісного обмеження на участь іноземних 

інвесторів ні в окремих банках, ні в БС загалом. Немає будь-яких обмежень щодо 

допуску іноземних банків на фінансові ринки України (хоча до вступу України в 

СОТ була визначена заборона на відкриття ФІБ в Україні). Брак таких обмежень 

передбачає одночасне скрупульозне ставлення до іноземних банківських капіталів 

і визначення вимог до деяких видів діяльності БІК. 

Під час здійснення НБУ обмежувальної функції та визначення заборон 

щодо діяльності БІК в Україні виділимо такі аспекти: 1) юридичним особам, 

створеним в Україні, заборонено вести банківську діяльність без отримання 

банківської ліцензії, а засновнику юридичної особи, яка має намір здійснювати 

банківську діяльність, заборонено відчужувати та обтяжувати зобов’язаннями 

належні йому акції до отримання цією юридичною особою банківської ліцензії 

[307]; 2) НБУ має право відмовити у реєстрації БІК і наданні банківської ліцензії, 

якщо: подано неповний пакет документів для погодження статуту банку; 

документи містять недостовірну інформацію; документи, ділова репутація, 

фінансовий чи майновий стан засновника банку чи інших прямих та 
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опосередкованих власників істотної участі в банку не відповідають вимогам 

чинних законодавчих і нормативно-правових актів України; структура власності 

юридичної особи не відповідає вимогам її прозорості; немає власних коштів для 

внеску до статутного капіталу тощо; 3) ФІБ не має права відкривати інші 

відокремлені підрозділи на території України [301]. 

Одним із інструментів регулювання з боку НБУ є визначення обов’язкових 

економічних нормативів, яких треба дотримуватися в діяльності БІК в Україні. До 

БІК в Україні застосовують такі ж вимоги до діяльності, як і до всіх інших банків, 

зареєстрованих в Україні. Низка відмінностей, а також умов щодо їх виконання, 

регламентуються окремими положеннями і стосуються ФІБ. Так, згідно з 

Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою 

постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р., ФІБ має виконувати такі 

нормативи: достатності (адекватності) регулятивного капіталу, ліквідності, 

кредитного ризику, інвестування [171]. Під час розрахунку економічних 

нормативів розмір приписного капіталу філії прирівняно до розміру статутного 

капіталу банків України. Отже, ФІБ в Україні мають дотримуватись нормативів 

діяльності, які визначені НБУ для вітчизняних банків. 

У межах застосування монетарних інструментів для регулювання обсягів 

грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним ринком НБУ 

передбачено, що БІК та ФІБ, які функціонують в Україні, мають дотримуватися 

вимог формування та зберігання обов’язкових резервів. Положення про порядок 

формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями 

іноземних банків в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ № 806 від 

11.12.2014 р. визначає, що банки (у тім числі і БІК) та ФІБ формують обов’язкові 

резерви, враховуючи визначені нормативи обов’язкового резервування до 

зобов’язань щодо залучених банком коштів. Такі нормативи розраховують за 

зведеним балансом банку-юридичної особи з урахуванням всіх філій, за винятком 

філій, які відкриті українськими банками на території інших держав. ФІБ в 

Україні формують обов’язкові резерви за даними балансу філії банку. 

За недотримання банками визначених обмежень і порушення вимог 
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банківського законодавства НБУ застосовує заходи впливу до банків. Такі заходи 

впливу стосуються всіх банків, які ведуть свою діяльність в Україні, зокрема 

банків з державним капіталом, національним капіталом з відокремленими 

підрозділами, БІК і ФІБ. Питання застосування заходів впливу врегульовує Закон 

України “Про банки і банківську діяльність” та Положення про застосування 

Національним банком України заходів впливу, затверджене Постановою 

Правління НБУ № 346 від 17.08.2012 р. Законом України “Про банки і банківську 

діяльність” визначено, що НБУ має право застосовувати такі заходи впливу [307]: 

1) письмове застереження; 2) скликання загальних зборів учасників, ради банку, 

правління банку; 3) укладення письмової угоди щодо усунення порушень; 4) 

зупинення виплати дивідендів; 5) встановлення підвищених економічних 

нормативів; 6) підвищення резервів на покриття збитків за кредитами та іншими 

активними операціями; 7) обмеження, зупинення чи припинення виконання 

окремих банківських операцій; 8) заборона надавати бланкові кредити; 9) 

накладення штрафів; 10) тимчасова заборона використання власником істотної 

участі в банку права голосу; 11) тимчасове відсторонення посадової особи від 

посади; 12) позбавлення генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій; 

13) віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного; 14) 

відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку. До ФІБ не застосовують 

пункти 2, 4, 9 у частині власників істотної участі, 10 і 13 у частині віднесення до 

категорії неплатоспроможних. У разі порушень ФІБ банківського законодавства, 

законодавства з питань фінансового моніторингу НБУ може висувати до 

іноземного банку вимогу їхнього усунення, повідомляти про допущене 

порушення наглядовий орган іноземної держави як перед застосуванням 

адекватних заходів впливу, так і після їхнього застосування [296]. 

Операційна функція НБУ характеризує діяльність регулятора, пов’язану з 

рефінансуванням БІК, надання кредитів на підтримку ліквідності банків, надання 

гарантій та порук тощо. Операційну функцію в структурі НБУ втілюють 

Департамент відкритих ринків, Департамент супроводження кредитів, 

Операційний департамент, Департамент фінансової стабільності та ін. У цьому 
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контексті важливе значення операційна функція має у періоди кризових явищ у 

БС та економіці країни, передбачає підтримання центральним банком ліквідності 

та фінансової стійкості БІК, які зареєстровані в країні, і всієї БС.  

У межах структуризаційної функції НБУ розробив вимоги до виявлення 

структури власності БІК. Структура власності дає змогу виявити ступінь участі 

іноземних інвесторів в управлінні банком, впливати на його діяльність в Україні 

та здійснювати контроль над БІК. Основним документом, який врегульовує 

питання структури власності банків, є Положення про порядок подання 

відомостей про структуру власності банку, затверджене постановою Правління 

НБУ № 328 від 21.05.2015 р. Потреба відображення структури власності для 

створення банків в Україні зазначена і в інших законодавчих і підзаконних актах. 

Зокрема, Закон “Про банки і банківську діяльність” визначає поняття структури 

власності юридичної особи, необхідність подання інформації до НБУ про 

структуру власності при створенні банку та зміні структури власності, при набутті 

та збільшенні істотної участі в банку, щоб вивчити прозорість власності в банку 

тощо; у ст. 68 Закону “Про Національний банк України” визначено, що НБУ 

розміщує на сторінках офіційного інтернет-представництва інформацію про 

структуру власності у банках тощо. 

Структуризаційна функція НБУ передбачає використання також таких 

регламентувальних процедур, як порядок реорганізації та ліквідації БІК та їхніх 

філій тощо. Саме в умовах постійного впливу зовнішніх чинників і виникнення 

кризових явищ в економіці країн зростає необхідність регулювання 

реорганізаційних і реструктуризаційних процесів в ІБ для досягнення 

оптимальних моделей розвитку банківського бізнесу. Поняття реструктуризації 

банку багатоаспектне і залежно від контексту його зміст набуває специфічних 

особливостей та ознак. Із реструктуризаційними процесами пов’язані такі 

поняття: реорганізація, злиття, поглинання, перетворення, приєднання, поділ, 

виділ, реабілітація, ліквідація тощо. Реструктуризаційні процеси у вітчизняному 

банківництві спостерігаємо досить часто, що пов’язано не лише з проблемами 

погіршення фінансового стану банків і значного впливу банківських ризиків, а й 



 286 

підвищенням концентрації банківського капіталу шляхом консолідації, а також 

залученням іноземних інвесторів. 

Різний зміст вкладаємо у визначення реструктуризації банків і 

реструктуризації БС. Реструктуризація БС згідно з вітчизняними правовими 

актами є комплексом заходів, який передбачає поліпшення фінансової стійкості 

БС, підвищення ліквідності і платоспроможності з урахуванням соціально-

економічних завдань, змін у національній макросистемі та на світовому 

фінансовому ринку шляхом створення нових банків (спеціалізованих, 

універсальних), реорганізації діючих (злиття, приєднання, поділу, виділення), 

зміни юридичного статусу банківських установ або їх закриття [389]. З цього 

випливає, що реорганізація банків є одним із шляхів реструктуризації БС. 

Реструктуризацію банків проводять за прямої участі держави у цих процесах, 

зокрема, шляхом націоналізації банку (участі держави у статутному капіталі 

банку), введення тимчасової адміністрації, фінансового оздоровлення банку 

(відновлення платоспроможності банку та приведення фінансових показників 

його діяльності у відповідність із вимогами НБУ) тощо. Опосередкований вплив 

мають державні органи на реорганізаційні процеси, створюючи відповідні вимоги 

до процедури злиття, поглинання, поділу, приєднання банків, надання 

відповідних дозволів і розгляду можливостей реорганізації, щоб визначити і 

запобігти негативного впливу на учасників реорганізаційних процесів. 

На наш погляд, потрібно чітко розмежовувати терміни реструктуризація і 

реорганізація. Енциклопедія за редакцією Р. Дяківа трактує поняття реорганізації 

як “перебудову, перетворення, зміну структури й організаційних форм 

підприємств, установ, державних або громадських організацій” [149, с. 507]. 

Отже, реорганізація передбачає зміну структури й організаційних форм самого 

банку, а реструктуризація – зміну структури капіталу або заборгованості банку. 

Вважаємо, що реорганізація банків є дещо вужчим поняттям, ніж 

реструктуризація, крім того, потреба у здійсненні реструктуризації банків 

виявляється в необхідності підтримання ліквідності, стабільності та забезпечення 

фінансової стійкості проблемного банку. 
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Відповідно до Закону “Про банки і банківську діяльність” реорганізація 

банку – це злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворення його 

організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, 

коштів, прав і обов’язків правонаступникам [307]. Законодавець зазначає, що банк 

реорганізовується за рішенням власників банку, а у разі призначення тимчасової 

адміністрації – за рішенням НБУ або тимчасового адміністратора, погодженим з 

НБУ. Директива 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради “Про 

реорганізацію та ліквідацію кредитних установ” подає таке трактування поняття 

реорганізаційні заходи: “заходи, спрямовані на збереження або відновлення 

(оздоровлення) фінансового стану кредитної установи, які могли б вплинути на 

попередньо існуючі права третіх сторін, враховуючи заходи, що передбачають 

можливість призупинення платежів, тимчасове припинення дії заходів впливу або 

зменшення суми позову (претензії)” [122]. Наведене тлумачення, з одного боку, 

конкретно не визначає заходів, які сприяють збереженню фінансового стану 

банку, з іншого – є дещо звуженим, оскільки розглядає можливість застосування 

методів, які пов’язані лише з оздоровленням банків, а не забезпечують розвиток 

банківництва загалом. Вважаємо, що реорганізаційні процеси в банківництві 

пов’язані не лише з випадками оздоровлення банків у разі виникнення фінансових 

проблем, проте ці процеси мають позитивний вплив на поліпшення стабільності 

та сприяння розвитку банківського бізнесу. 

Кожна з форм реорганізації банків має свої особливості. Нормативні акти 

НБУ трактують ці поняття так: злиття банків передбачає виникнення нового 

банку-правонаступника з передаванням йому згідно з передавальними актами 

всього майна, всіх прав і обов’язків двох або більше банків одночасно з їх 

припиненням. Приєднання банків – припинення одного або більше банків з 

передаванням ним/ними згідно з передавальним актом усього його/їхнього майна, 

прав та обов’язків іншому банку-правонаступнику. Виділення банку – створення 

одного чи кількох банків-правонаступників із передаванням йому (їм) згідно з 

розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків банку, з якого 

відбувається виділення, без припинення такого банку. Перетворення банку – зміна 
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його організаційно-правової форми без застосування норм законодавства щодо 

припинення юридичної особи. Поділ банку – припинення банку з передаванням 

усього його майна, прав та обов’язків більше, ніж одному новому банку-

правонаступнику згідно з розподільчим балансом [319]. Отож, при операціях 

злиття, приєднання, поділу відбувається припинення діяльності банку, що 

реорганізується, на відміну від операції виділення банку. У разі перетворення 

вносять зміни до статуту банку, що реорганізовується, Державного реєстру банків 

і ЄДРЮФОП без припинення його діяльності. 

Реорганізацію у секторі ІБ трактуємо як сукупність дій, шляхом 

добровільного волевиявлення власників або примусової дії регулювальних 

органів, 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. Реорганізаційні процеси в ІБ пов’язані передусім з процесами 

залучення іноземних інвесторів, які, шляхом злиття і поглинання з вітчизняними 

банками, виходять на український ринок. У більшості випадків однією з умов 

виходу іноземців на зарубіжні ринки є бажання нерезидентів придбати саме 

фінансово стійкий банк із розгалуженою мережею філій і відділень, сформованим 

портфелем банківських операцій і послуг, а не купівля проблемного банку. Угоди 

щодо фінансового вливання іноземних капіталів у проблемні банки 

використовують у світовій і вітчизняній банківській практиці. Прикладом слугує 

купівля Промінвестбанку у 2010 р. російським “Внєшекономбанком” (пряма 

участь іноземного інвестора становила 93,8403 %). З іншого боку, іноземні 

інвестори мають власні мотиви виходу на український банківський ринок, які 

полягають в одержанні прибутків, обслуговуванні власних іноземних корпорацій, 

які працюють в Україні, та стратегічній експансії, завоюванні провідних позицій в 

обслуговуванні перспективних галузей вітчизняної економіки. 

Питання мотивів реалізації операцій злиття та придбання банків 

досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці. Чуб О. пропонує усі мотиви 

умовно поділити на раціональні (економія за рахунок масштабів діяльності, 



 289 

вертикальної інтеграції, комбінування взаємодоповнювальних ресурсів, податкові 

пільги, можливість використання додаткових продуктів, підвищення якості й 

ефективності управління) і сумнівні (диверсифікація бізнесу, зниження витрат на 

фінансування, усунення конкурентів, специфічні мотиви ініціації поглинань 

(особисті мотиви та задоволення амбіцій власників)) [430, с. 117]. До мотивів 

злиття та поглинання банків іноземними інвесторами потрібно зачислити і цілі 

виходу на закордонні ринки, стратегічні орієнтири діяльності міжнародних 

фінансових груп і перспективи розвитку бізнесу в країні розташування БІК. 

Реорганізаційні процеси в ІБ України спостерігались упродовж усього 

періоду розвитку банківського бізнесу незалежної України. Входження іноземних 

інвесторів нерозривно пов’язане з реорганізацією вітчизняних банків, що 

виявлено у формах злиттів, поглинань, приєднань і перетворень банків (рис. 4.4). 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Реорганізаційні процеси в іноземному банківництві 
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БІК за рішенням власників, а також перетворення шляхом зміни організаційно-

правової форми банків згідно з вимогами законодавства. Закон України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форм створення банків 

та розміру статутного капіталу” № 133-V від 14.09.2006 р. зобов’язав банки 

впродовж трьох років (тобто до 04.10.2009 р.) провести реорганізацію шляхом 

перетворення з ЗАТ та ТзОВ у ВАТ або кооперативні банки [311]. Відповідно до 

внесених змін до законодавчих актів, згідно з ухваленим 29.04.2009 р. Законом 

України “Про акціонерні товариства” та Законом України “Про внесення змін до 

деяких законів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового 

оздоровлення банків” № 1617-VI від 24.07.2009 р., ВАТ мають бути перетворені 

на ПАТ (до 29.04.2011 р.), що призвело до активізації реорганізаційних процесів 
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шляхом перетворення банків. Характеристика реорганізаційних процесів в ІБ 

України впродовж останніх років наведена у табл. М.3 додатку М та табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Характеристика реорганізаційних процесів в ІБ України, 2007–2015 рр.
*
 

Період (станом на початок року) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Кількість зареєстрованих банків 193 198 198 197 194 198 176 180 182 

2. Кількість БІК, з них: 35 47 53 51 55 53 53 49 51 

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

3. Кількість занесених до Державного 

реєстру банків за період, зокрема: 
13 6 7 5 3 4 4 8 2 

3.1. Банків з іноземним капіталом, з них: 5 2 – 1 – 1 – 2 2 

- банків зі 100% іноземним капіталом 4 2 – 1 – 1 – 1 – 

4. Кількість вилучених із Державного 

реєстру банків, з них: 
6 1 7 6 6 – 26 2 2 

- у зв’язку з реорганізацією банків 2 1 1 – 2 – 1 2 – 

- у зв’язку з ліквідацією банків 4 – 6 6 4 – 25 – 2 

5. Кількість банків, які перебувають у 

стадії ліквідації 
19 19 13 15 18 21 22 25 30 

6. Кількість ліквідованих БІК за період 1 1 1 – – – – – – 
*
 Складено за: [271]; матеріалів щодо внесення змін до Державного реєстру банків [251]. 

 

За наведеними у табл. 4.1 даними простежувались незначні реорганізаційні 

процеси в ІБ, хоча, на тлі зменшення загальної кількості зареєстрованих банків в 

Україні у 2012 р., кількість БІК порівняно з даними за 2006 р. зростала аж до 

початку 2013 р. і становила у цей період 53 банки стосовно 35 на кінець 2006 р. 

Це пояснюється збільшенням кількості припинення діяльності банків, що 

спричинили кризові явища у фінансово-банківській сфері України. Здебільшого 

ліквідовувались банки з вітчизняним капіталом, що у цьому контексті засвідчує 

вищу стабільність БІК, частково завдяки забезпеченню фінансової підтримки з 

боку материнських структур за кордоном. 

Серед ліквідованих і вилучених з Державного реєстру БІК в Україні за 

аналізований період були АБ “Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)” (закритий 

згідно з Рішенням Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків 

від 05.10.2006 р. № 277); ЗАТ “Внєшторгбанк (Україна)” (закритий згідно з 

Рішенням Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 

02.11.2007 р. № 288) – ліквідований у зв’язку з приєднанням на правах філії до 

ПАТ “ВТБ Банк”; АКБ “ХФБ Банк Україна” (закритий згідно з Рішенням Комісії 

НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 25.02.2008 р. № 52) – 
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ліквідований у зв’язку з приєднанням на правах відділення до ВАТ “УніКредит 

Банк”; АБ “Факторіал-Банк” (закритий згідно з Рішенням Комісії НБУ з питань 

нагляду та регулювання діяльності банків від 13.01.2010 р. № 24) – ліквідований у 

зв’язку з приєднанням на правах відділення до ПАТ “СЕБ Банк”. Також 

реорганізаційні процеси в ІБ України простежувались у 2009 р., більшість з яких 

пов’язана з перетворенням, тобто зміною організаційно-правової форми банків. У 

цей рік були реорганізовані ТзОВ “УніКредит Банк”, ТзОВ “Банк Ренесанс 

Капітал”, ЗАТ “Вест Файненс Енд Кредит Банк”, ЗАТ “Укрбудінвестбанк”, ЗАТ 

“Міжнародний Іпотечний Банк” (нині – ПАТ “Платинум Банк”), які згідно з 

вимогами законодавства України були перетворені в ПАТ. У червні 2010 р. було 

припинено діяльність ПАТ “Сведбанк Інвест” (м. Київ) у зв’язку з реорганізацією 

шляхом приєднання до БІК – ПАТ “Сведбанк” (м. Київ). У лютому 2011 р. ПАТ 

“Платинум Банк” завершив угоду щодо придбання у Home Credit BV 100 % акцій 

ПАТ “Хоум Кредит Банк Україна”. У 2011 р. розпочалась процедура ліквідації 

БІК ПАТ “КБ “СКБ” (постанова про ліквідацію № 371 від 20.10.2011 р.). У 2012 р. 

ПАТ “Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь” було приєднано (як 

філію банку правонаступника) до ПАТ “Креді Агріколь Банк” і вилучено з 

Державного реєстру банків відповідно до Рішення Комісії НБУ з питань нагляду 

та регулювання діяльності банків від 23.11.2012 р. № 911. У 2013 р. ще два БІК 

пройшли реорганізацію. Зокрема, Рішенням Комісії НБУ з питань нагляду та 

регулювання діяльності банків від 31.10.2013 р. № 837 ПАТ “Фідокомбанк” було 

приєднано (як філію банку правонаступника) до ПАТ “Фідобанк”, а Рішенням 

Комісії від 13.12.2013 р. № 953 ПАТ “Унікредитбанк” припинив свою діяльність у 

зв’язку з приєднанням до ПАТ “Укрсоцбанк”. 

Статистичні дані щодо кількості реорганізованих банків, наведені у табл. 

4.1, засвідчують допущення певних неточностей, зокрема щодо реального 

відображення реорганізаційних процесів у банківництві України. У зв’язку з 

вимогами законодавства до 04.10.2009 р. усі банки повинні були провести зміну 

організаційно-правової форми із ТзОВ та ЗАТ на ВАТ, а до 29.04.2011 р. – на 

ПАТ. Така ж зміна організаційно-правової форми передбачає використання однієї 
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із форм реорганізації банків – перетворення, що не знайшло свого відображення у 

статистичних матеріалах. За даними ЄДРЮФОП в Україні лише у 2009 р. була 

здійснена шістьма БІК державна реєстрація припинення юридичної особи 

внаслідок злиття, приєднання, поділу або перетворення: ЗАТ “Кредитвестбанк” 

(27.01.2009 р.), ЗАТ “Хоум Кредіт Банк” (30.01.2009 р.), ЗАТ “Сбербанк Росії” 

(02.02.2009 р.), ЗАТ “Укрбудінвестбанк” (12.03.2009 р.), ТОВ “Банк Ренесанс 

Капітал” (21.09.2009 р.), ТЗОВ КБ “Західінкомбанк” (01.10.2009 р.) [113]. 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють 

реструктуризаційні процеси в банківництві України, такі: Цивільний кодекс, 

Господарський кодекс, Закони України “Про банки і банківську діяльність”, “Про 

акціонерні товариства”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо форм створення банків та розміру статутного капіталу”, “Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з 

фінансового оздоровлення банків”, Положення “Про особливості реорганізації 

банку за рішенням його власників”, Листи НБУ “Про реорганізацію банків 

шляхом перетворення”, “Про реорганізацію банків”, “Роз’яснення щодо зміни 

рахунків клієнтів при реорганізації банку”, “Щодо приведення організаційно-

правової форми банків у відповідність до законодавства” та ін. 

Найбільш дискусійними моментами у реорганізації банків в Україні 

виявляються питання перетворення банків, тобто зміна їхньої організаційно-

правової форми. Значна кількість постанов, листів НБУ і роз’яснень з цього 

питання містять певні протиріччя. Існує й надалі необхідність подолання 

суперечностей і неточностей вітчизняного законодавства. Прикладом таких 

суперечностей є положення ст. 26 Закону “Про банки і банківську діяльність”, де 

зазначено, що “у разі реорганізації банку шляхом перетворення до таких 

правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення 

юридичної особи” [307]. Ст. 87 чинного Закону “Про акціонерні товариства” 

стверджує, що “перетворенням АТ визнається зміна організаційно-правової 

форми АТ з його припиненням” [306]. Оскільки банки в Україні створюються у 

формі ПАТ або кооперативних банків, то на них поширюються також і норми 
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Закону “Про акціонерні товариства”. У нормах Цивільного кодексу також 

зазначено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого 

майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або внаслідок ліквідації. Також відзначено, що 

особливості припинення банку як юридичної особи визначено законом [425]. 

Оскільки до діяльності банків застосовують спеціальне законодавство, то робимо 

висновок, що при перетворенні усі юридичні особи та АТ, крім банків, 

потребують проведення процедури ліквідації. Треба враховувати, що банківське 

законодавство регулює банківську діяльність з урахуванням вимог і виключення 

суперечностей інших чинних законодавчих актів. З огляду на це недостатньо 

врегульованим видається питання припинення діяльності банку, який 

реорганізується, при його перетворенні, що й відображає не лише неточності у 

відображенні статистичної інформації, а й часто призводить до суттєвих проблем 

на практиці. Вітчизняне банківське законодавство також зазначає, що реорганізація 

для приведення організаційно-правової форми банку у відповідність до вимог 

законодавства не потребує отримання дозволу НБУ. В інших випадках проведення 

реорганізації потрібно отримати такий дозвіл і розробити план реорганізації. 

Однією з проблем ефективності проведення реорганізації банку є 

досягнення синергетичного ефекту від виконання операції, сутність якого полягає 

у тому, що утворена у процесі реорганізації структура матиме переваги, які можна 

отримати лише внаслідок реалізації угоди злиття чи поглинання. Варто 

погодитися з позицією Н. Ткачук, яка зазначає, що синегретичний ефект треба 

визначити завчасно, а основними цілями угод є: зниження витрат, отримання 

великих кредитів, збільшення прибутку, диверсифікація ризиків, підвищення 

якості та ефективності управління, оптимізація організаційної структури тощо 

[400, с. 38]. Правильна оцінка та прогноз можливих результатів укладених угод, 

аналіз економічного розвитку країн і місцевих ринків для іноземних інвесторів 

сприятимуть досягненню поставлених цілей, а визначення можливих переваг з 

боку вітчизняних банків, які беруть участь у реорганізаційних процесах, 

забезпечить розвиток банківництва та впливатиме на економічну стабільність у 
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державі. Особлива необхідність в удосконаленні законодавчої бази щодо 

реорганізаційних процесів існує у контексті дискусійності проблематики 

консолідації і концентрації банківського капіталу, потреби в укрупненні банків і 

визначенні оптимальної структури БС для забезпечення її фінансової стабільності, 

підтримання розвитку національної економіки. Існуюча законодавча база України 

не містить окремих положень, які стосуються особливостей реструктуризації та 

реорганізації іноземних банків. Необхідність врегулювання питань реорганізації в 

ІБ пов’язана з проблемами в діяльності банків, які мають філії чи дочірні 

структури за кордоном. Директива Європейського парламенту та Ради 2001/24/ЄС 

“Про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ” регулює питання єдності 

банків із їхніми філіями при реорганізації чи ліквідації, що має бути відображено 

у відповідних вітчизняних нормативних документах. 

Реорганізаційні процеси, які здійснюють БІК в Україні, пов’язані передусім 

із дотриманням вимог законодавства, розширенням власного банківського бізнесу 

в країні, а також забезпечення розвитку та підвищення фінансової стабільності 

банків. На наш погляд, менш за все реорганізаційні процеси в ІБ пов’язані з 

необхідністю фінансового оздоровлення проблемних БІК, кризові явища в 

діяльності яких простежуються значно рідше. Про це свідчать і показники 

ліквідації БІК, припинення діяльності банків, пов’язані зі згортанням діяльності 

іноземних банківських груп в Україні, а також інформація про банки, в яких 

введено тимчасову адміністрацію. Особливості реорганізації БІК в Україні 

стосуються набуття або збільшення істотної участі власників, зокрема іноземних 

інвесторів, у банку-правонаступнику, що потребує погодження в НБУ. Інші 

положення щодо реорганізаційних процесів в ІБ України стосуються загалом усіх 

банків-юридичних осіб, зареєстрованих в Україні. Отже, вітчизняне 

законодавство не сприяє та не обмежує проведення злиттів, поглинань чи 

використання інших форм реорганізації іноземними банками. 

Організація наглядової діяльності та реалізація наглядової функції НБУ 

покладена на Департамент банківського нагляду, Департамент інспекційних 

перевірок банків, Управління моніторингу пов’язаних з банком осіб, а також 
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Департамент фінансового моніторингу, який здійснює нагляд за дотриманням БІК 

і ФІБ вимог вітчизняного законодавства у сфері запобігання відмиванню 

злочинних доходів. У межах здійснення банківського нагляду НБУ проводить 

інспектування діяльності БІК, головні вимоги до якого викладені у Постанові 

Правління НБУ “Про затвердження Положення про планування та порядок 

проведення інспекційних перевірок” № 276 від 17.07.2001 р. Зазначений документ 

регулює процес планування та проведення інспектування службою банківського 

нагляду та уповноваженими НБУ особами банків, які функціонують в Україні, у 

тім числі БІК і ФІБ [320]. Інспекційні перевірки БІК, їхніх відокремлених 

підрозділів, ФІБ виконують у разі потреби відповідно до плану інспекційних 

перевірок. Позапланову перевірку проводять у разі виявлення за результатами 

безвиїзного нагляду недоліків і порушень у діяльності банку та ФІБ. Суть 

безвиїзного нагляду полягає в контролі за діяльністю БІК і ФІБ на підставі даних 

статистичної і фінансової звітності таких банків на індивідуальній і 

консолідованій основі й іншої інформації, що надходить до НБУ [320]. За 

результатами проведення банківського нагляду НБУ має право ініціювати 

процедуру ліквідації ФІБ та скасовувати акредитацію представництва іноземного 

банку шляхом вилучення відповідного запису з Державного реєстру банків [307]. 

У межах рекомендаційної функції НБУ розробляє методичні вказівки та 

рекомендації, роз’яснення тощо. Розроблені методичні рекомендації НБУ 

стосуються: впровадження системи управління інформаційною безпекою та 

методики оцінки ризиків; використання платіжних карток; порядку проведення 

стрес-тестування в банках; забезпечення погашення кредитів; планування в 

банках України заходів на випадок виникнення непередбачених обставин; 

організації процесу формування управлінської звітності в банках України; 

вдосконалення корпоративного управління в банках України; взаємодії між 

інспекторами з банківського нагляду НБУ та зовнішніми аудиторами банків тощо. 

У разі потреби НБУ у вигляді листів подає роз’яснення з різних питань 

банківської діяльності, зокрема щодо: практичного застосування окремих 

нормативно-правових актів НБУ, їхніх положень чи змін у документах; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0271500-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0271500-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0271500-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0324500-07
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07
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особливостей ліцензування НБУ валютних операцій; розрахунку економічних 

нормативів; підтвердження зовнішніми аудиторами фінансової звітності банків; 

складання річних фінансових звітів банками; програми капіталізації; 

відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій тощо. 

Інформаційна функція НБУ належить до економічних методів ДРІБ, 

пов’язана з роботою НБУ в частині висвітлення інформації щодо розвитку БС, а 

також надання консультацій, пояснень, інформування суб’єктів ІБ та суспільства 

щодо основних показників грошово-кредитного ринку, діяльності банків, 

забезпечення вільного доступу та відображення відкритої інформації в офіційних 

виданнях НБУ. Сюди зачисляємо також перспективні та захисні методи, які 

допомагають розробляти прогнози розвитку ІБ, визначати стратегії розвитку БС 

та шляхи стабілізації діяльності банків в Україні в умовах кризових явищ, сприяти 

оптимізації БС та захисту національних інтересів. Координацією роботи та 

контролем за інформаційним відображенням матеріалів НБУ, підготовкою 

аналітично-статистичних публікацій (зокрема, видання “Бюлетень Національного 

банку України”), повідомлень НБУ (про офіційні курси банківських металів, 

офіційні курси гривні до іноземної валюти тощо), прес-релізів, банківських новин 

у різних засобах масової інформації в структурі НБУ займається Департамент 

статистики та звітності, Управління інформації та громадських комунікацій. 

Щоб нейтралізувати вплив зовнішньої фінансової кризи та забезпечити 

стабільність БС, захист інтересів вкладників і кредиторів банків НБУ було 

ухвалено декілька постанов, якими регламентовано відносини у сфері 

регулювання грошово-кредитного ринку та підтримання ліквідності банків, 

активно-пасивних операцій тощо. З дня набрання чинності постанов банки мали 

обмежити виконання активних операцій, зокрема, надання кредитів, проводити 

видачу депозитів населенню лише у разі настання строку завершення зобов’язань 

і не допускати дострокового зняття коштів клієнтів, забезпечити своєчасність 

видачі заробітних плат, пенсій, стипендій тощо та безперебійне функціонування 

банкоматів і видачу готівки за платіжними картками [317]. Вважаємо, що такі 

заходи НБУ позитивно впливають на зменшення відтоку коштів з депозитних 

рахунків у банках. Проте, на нашу думку, це не зменшить паніки серед населення 
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і не відновить довіру до банків. Для громадян важливо те, що вони мають бути 

впевнені у збереженні власних заощаджень. Певні гарантії у цьому випадку надає 

ФГВФО і держава. Банки повинні самостійно проводити роз’яснювальну роботу з 

населенням та сприяти підтриманню довіри до БС. 

Вважаємо, що в умовах фінансової кризи головну роль у регулюванні 

діяльності банків має відігравати держава. Поряд із ринковими методами 

регулювання економіки та реалізацією конкретних розроблених банками заходів 

щодо виходу з кризи треба посилити контроль за фінансовою сферою з боку 

державних органів. Щоб відновити довіру до банків і забезпечити їхню фінансову 

стійкість, доцільно проводити спільну роботу банків щодо розроблення нових 

правил оцінки ризиків, вводити тимчасові обмеження на проведення окремих 

банківських операцій, шукати нові довгострокові шляхи вирішення проблем БС. 

Проведений аналіз засвідчує, що НБУ відіграє важливу роль у регулюванні ІБ. 

Серед ключових проблем функціонування БІК, які потребують вирішення, 

найбільшу увагу доцільно приділити стимулюванню іноземних капіталів і 

забезпечити привабливість банківського бізнесу для зарубіжних інвесторів за 

умови якісно організованого контролю проблемних питань. Потрібно сприяти 

прозорості банківської діяльності та підвищувати ефективність використання 

ресурсів шляхом посилення відповідальності за недотримання чи порушення 

визначених вимог БІК; визначити критерії виходу іноземних інвесторів з 

українського ринку шляхом визначення часткового виходу іноземного інвестора з 

банку з поступовим зменшенням частки його участі в банку тощо. 

 

4.3. Податкове регулювання діяльності банків з іноземним капіталом 

 

Для забезпечення фінансової стабільності, надійності й ефективності БС за 

участі у ній іноземних інвесторів особливого значення набуває оптимізація 

податкового регулювання ІБ, що досягається на підставі сформованих цілей і 

напрямів. Значної уваги потребує вдосконалення податкового законодавства для 

стимулювання й активізації іноземного інвестування в БС та вироблення 

ефективної податкової політики щодо забезпечення надходжень до бюджету за 
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рахунок БІК і ФІБ. 

З 80-х років ХХ ст. податкова політика стала головним інструментом 

державного регулювання зростання національної економіки [37, с. 55]. Податкове 

регулювання визначають як “сукупність заходів опосередкованого впливу 

держави на розвиток виробництва шляхом зміни норми стягнення до бюджету за 

рахунок зниження чи підвищення загального рівня оподаткування, різноманітних 

спеціальних податкових пільг, які заохочують ділову активність в окремих сферах 

чи регіонах” [28, с. 999; 274, с. 236]. Колектив авторів за науковою редакцією 

С. Реверчука вважає, що податкове регулювання діяльності банків відбувається 

через механізм податкового регулювання [291, с. 25], який реалізується різними 

методами: правовими, адміністративними, економічними і має достатньо 

жорсткий імперативний характер [291, с. 26]. Василик О. визначив, що сутність 

механізму податкового регулювання полягає, з одного боку, в тому, що він є 

“специфічною формою суспільних відносин, які виникають між платниками 

податків і державою в процесі перерозподілу національного доходу”, а з іншого 

боку, в тому, що він є “методом непрямого впливу держави на економіку, 

політику, соціальну сферу засобами податкового законодавства, податкового 

планування, податкової системи” [38].  

В економічній літературі до методів податкового регулювання зачисляють: 

адміністрування сплати податкових зобов’язань, реструктуризацію податкової 

заборгованості, запровадження спрощених технологій оподаткування, визначення 

податкових канікул, легалізацію неоподаткованих доходів, укладання 

міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, оптимізацію 

податкових ставок, запровадження податкових пільг [218, с. 221]. Також до 

методів зараховують інвестиційний податковий кредит, податкову амністію, 

відстрочення податкового платежу та податкові відрахування [164]. Проте одним 

із найважливіших виділяють саме адміністрування сплати податкових 

зобов’язань, під яким вбачають систему заходів і прийомів, що зумовлена 

нормами чинного законодавства та забезпечує мобілізацію надходжень до 

бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів [218, с. 222]. Державні 
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податкові органи у процесі регулювання ІБ використовують методи та 

інструменти, наведені на рис. 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Методи та інструменти податкового регулювання ІБ в Україні 
 

На наш погляд, податкове регулювання ІБ має відображати комплекс дій 

державних органів, спрямованих, з одного боку, на стимулювання активності 

участі іноземних інвесторів у БС, а з іншого – на 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.  

Науковці відзначають, що податкове регулювання є дуже складною 

системою, яка ефективна лише тоді, коли в основу покладені ефективні принципи 

податкових відносин [88]. Аналіз різних наукових позицій авторів [223, с. 128; 

183, с. 223–267; 378; 369, с. 104–105] дає підстави нам сформулювати головні 

принципи, які мають стати основою оподаткування ІБ (рис. 4.6). 

Стосовно діяльності БІК і ФІБ в Україні, то, на наш погляд, систему 

оподаткування треба розглядати з двох позицій: по-перше, проведення аналізу та 

виявлення особливостей оподаткування іноземних інвесторів (які оподатковують 

згідно з законодавством України [323]) та оподаткування при здійсненні 

Методи та інструменти податкового регулювання ІБ 

Правові методи  

(законодавчі та нормативно-правові)  

Інструменти: Податковий кодекс, закони 
України, положення, постанови, інструкції, 

методичні рекомендації, роз’яснення, 
міжнародні угоди про уникнення подвійного 

оподаткування тощо 

Адміністративні методи  

(регламентаційні та протекціоністські)  

Інструменти: вимоги й обмеження,  

дозволи, квотування, норми і стандарти, 

санкції тощо 

Економічні  

методи  

 Інструменти: нормативи і ліміти, 

податкові ставки, збори, податкові пільги, 

податкові канікули, стимули, гарантії тощо 

Специфічні методи  

(перспективні та захисні)  

Інструменти: прогнози податкового 
навантаження банків, програми розвитку 
системи оподаткування банків, особливі 

вимоги, роз’яснення щодо сплати податків і 
зборів БІК, поширення інформації тощо 
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зовнішньоекономічної діяльності; по-друге, оподаткування діяльності БІК і ФІБ, 

які функціонують в Україні, де БІК (оскільки вони зареєстровані в Україні та є 

резидентами) підлягають загальним вимогам до оподаткування банків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Принципи податкового регулювання іноземного банківництва 

 

Щоб виявити й усунути проблеми та прогалини податкового регулювання 

ІБ його потрібно досліджувати за такими основними напрямами (рис. 4.7). 

Перший напрям передбачає розроблення, удосконалення податкового 

законодавства щодо діяльності БІК і ФІБ, активізацію іноземного інвестування в 

БС, гармонізацію правових актів з європейським законодавством. Сьогодні в 

Україні основним правовим документом податкового регулювання є Податковий 

кодекс України (ПКУ), який був ухвалений 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. Він 

регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, 

визначає вичерпний перелік податків і зборів, що справляють в Україні, та 

порядок їхнього адміністрування, платників податків і зборів, їхні права та 

обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їхніх 

посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також 

Правове забезпечення 

 

необхідність 

законодавчого 

закріплення та 

врегулювання питань 

оподаткування банків з 

іноземним капіталом і 

ФІБ 

Пропорційність 

необхідність 

пропорційного 

розподілу податкового 

навантаження на 

об’єкти оподаткування 

та застосування 

однакових податкових 

ставок для суб’єктів 

однієї сфери діяльності 

Необтяжливість 

визначення розміру 

податків, які б мали 

змогу сплачувати 

суб’єкти ІБ, відкрито і 

прозоро провадити 

свою діяльність, не 

приховуючи інформа-

цію та не ухиляючись 

від оподаткування 

Стимулювання 

в оподаткуванні треба використовувати такі 

інструменти (податкові пільги, стимули, 

створення страхових резервів, які в податко-

вому обліку кваліфікують як надання банком 

податкових пільг, тощо), які б стимулювали 

іноземних інвесторів до вкладення коштів в 

економіку країни й активізували їхню діяль-

ність на території країни, яка залучає інвестиції 

Відповідальність 

дотримання вимог держав-

них органів щодо нараху-

вання та сплати податкових 

платежів, визначення за 

порушення й ухилення від 

оподаткування відповідних 

санкцій у вигляді штрафів, 

пені тощо 

необхідність банку з 

іноземним капіталом і 

ФІБ сплачувати 

податки державі, на 

території якої 

зареєстрований 

(акредитовано) та 

функціонує банк 

(філія) 

Обов’язковість 

Принципи податкового регулювання іноземного банківництва 

Стабільність 

гарантування державою 
стабільності в кількості 
видів і розмірів подат-
ків на певний визначе-
ний строк (згідно з за-
конодавством України 
при здійсненні зовніш-
ньоекономічної діяль-
ності такий строк ста-
новить 5 років [325]) 
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відповідальність за порушення податкового законодавства. Також ПКУ визначає 

функції та правові основи діяльності контролюючих органів [292]. Із ухваленням 

ПКУ, який набув чинності з 1 січня 2011 р. (крім окремих статей), втратили 

чинність такі основні законодавчі акти, які стосуються оподаткування ІБ: Закони 

України “Про систему оподаткування”, “Про оподаткування прибутку 

підприємств”, “Про податок на додану вартість”, “Про податок з доходів фізичних 

осіб”, “Про плату за землю”, Декрет КМУ “Про місцеві податки і збори” та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Напрями поліпшення податкового регулювання ІБ в Україні 

 

Відповідно до норм ПКУ, банки, які зареєстровані в Україні як юридичні 

особи сплачують загальнодержавні та місцеві податки і збори [216, с. 21]. БІК як 

платники податків сплачують такі загальнодержавні податки: податок на 

прибуток підприємств, податок на додану вартість (ПДВ) за виконання окремих 

банківських операцій, податок на доходи фізичних осіб (як податкові агенти), 

мито, екологічний податок, а також місцеві податки і збори: податок на майно (у 

частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

транспортного податку та плати за землю).  

Платниками податків в Україні є фізичні та юридичні особи-резиденти 

України, які провадять діяльність на її території (БІК, зареєстровані в Україні), а 

також нерезиденти в будь-якій організаційно-правовій формі (ФІБ) і постійні 

Напрями поліпшення податкового регулювання іноземного банківництва 

1. Розроблення та удосконалення податкового законодавства щодо діяльності БІК та активізації 

іноземного інвестування в БС, гармонізація правових актів з європейським законодавством 

2. Забезпечення ефективності податкового регулювання ІБ через удосконалення структури 

податкових органів, чіткий розподіл функцій і координація діяльності з іншими державними 

органами 

3. Оцінювання структури власності БІК, розкриття реальних кінцевих власників цих банків задля 

виявлення ненадійних власників з офшорних зон та недопущення реалізації ними схем ухилення 

від сплати податків, забезпечення прозорості фінансових операцій іноземними інвесторами 

4. Контроль та виявлення протиправних дій БІК та ФІБ з приводу ухилення від сплати податків, 

недопущення проведення сумнівних операцій, які призводять до відмивання капіталів або 

виведення коштів за кордон, застосування відповідних санкцій 

5. Використання системи пільгового оподаткування та стимулів задля сприяння залученню 

іноземних банківських капіталів і вироблення оптимальної податкової політики щодо 

забезпечення надходжень до бюджету за рахунок БІК та ФІБ 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/56-93
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представництва нерезидентів (представництва іноземних банків в Україні). 

Виявлення особливостей оподаткування, які стосуються діяльності нерезидентів в 

Україні допоможе охарактеризувати проблеми оподаткування та перспективи 

діяльності ФІБ в Україні. У ПКУ одним із визначень нерезидентів є зарахування 

до них іноземних компаній, організацій, які утворені відповідно до законодавства 

інших держав, їхні зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до 

законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з 

місцезнаходженням на території України [292]. 

У податковому регулюванні ІБ за вимогами законодавства України 

виділимо особливості та закономірності (додаток Ф). Банки є податковими 

агентами за нарахованими своїм працівникам заробітними платами, а також у 

деяких випадках є податковими агентами та сплачують податок з доходів 

фізичних осіб та єдиний соціальний внесок. Такі сплати виконують у разі: виплат 

за договором пенсійного вкладу або рахунком учасника фонду банківського 

управління; успадкування права на вклад у банку; виплат нерезиденту іншим 

нерезидентом коштів, зарахованих на рахунок, відкритий таким нерезидентом у 

банку-резиденті. Проте банк не є податковим агентом щодо списання 

заборгованості фізичної особи, за якою минув строк позовної давності [292].  

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування” платниками єдиного внеску відзначає 

працівників – громадян України, іноземців (якщо інше не визначено 

міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано ВРУ) та осіб без 

громадянства, які працюють у підприємствах, установах, організаціях, інших 

юридичних особах, утворених відповідно до законодавства України [324]. За 

іноземних громадян, які працюють в юридичних осіб України на умовах 

трудового договору або інших умовах, передбачених законодавством, єдиний 

внесок сплачують на загальних підставах [142, с. 29]. Проте іноземних громадян, 

які працюють у філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах 

іноземних підприємств, установ і організацій (у тім числі міжнародних), 

розташованих на території України, закон не зачисляє до платників єдиного 
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внеску і вони не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню [141, с. 28]. З цього робимо висновок, що фізичні особи-іноземці, які 

працюють у дочірніх структурах іноземних банків і банках із частковою участю 

іноземного капіталу, які зареєстровані в Україні, сплачують єдиний соціальний 

внесок, а фізичні особи-іноземці, які працюватимуть у представництвах і ФІБ не 

підпадають під норму сплати внеску державного соціального страхування. 

Щодо реорганізаційних процесів, то ст. 196 чинної редакції ПКУ визначає 

операції, які не є об’єктом оподаткування, зокрема операції з реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб. 

Податкове законодавство визначає лише порядок погашення грошових 

зобов’язань або податкового боргу в разі реорганізації платника податків, зокрема 

якщо [292]: а) змінюється найменування, організаційно-правовий статус платника 

податків, він набуває усіх прав і обов’язків, які виникли до його реорганізації; б) 

здійснюється об’єднання двох або більше платників податків в одного з 

ліквідацією осіб, що об’єдналися, то об’єднана особа набуває всіх прав і 

обов’язків платника податків; в) відбувається поділ платника податків на дві або 

більше осіб з ліквідацією такого платника податків, то всі платники набувають 

усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового 

боргу (пропорційно часткам балансової вартості майна, отриманого ними у 

процесі реорганізації); г) проводиться виділення одного платника податків зі 

складу іншого або внесення частини майна одного платника до статутного фонду 

іншого без ліквідації платника податків, що реорганізується, то це не тягне за 

собою розподілу грошових зобов’язань чи податкового боргу між таким 

платником та особами, утвореними в процесі реорганізації. 

Важливе значення в податковому регулюванні ІБ має контроль за 

переміщенням капіталів у БС, зокрема від нерезидентів. Найпоширеніші методи 

контролю руху капіталів – встановлення податків на імпорт капіталу від 

нерезидентів, резервні вимоги на залучення коштів від нерезидентів, ліцензування 

таких операцій, а також прямі заборони та ліміти [26, с. 21]. 

Ідея обмеження припливу іноземного капіталу податковими методами 
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належить Дж. Тобіну. У 1978 р. він запропонував ввести на міжнародному рівні 

податок у 1 % на всі операції з імпорту фінансового капіталу, щоб обмежити 

транскордонний рух капіталу, який утруднює управління сукупним попитом з 

боку національних урядів. Різновидом податку Дж. Тобіна є вимога обов’язкового 

депонування в центральному банку зобов’язань в іноземній валюті [26, с. 21]. 

Фактично резервні вимоги є податком на БС й обмежують ресурси, які потрібні 

для її функціонування. Надмірне зростання резервних вимог збільшує вартість 

капіталу настільки, що резиденти розпочинають шукати кошти за кордоном, що 

лише посилює приплив капіталу [23]. Резервні вимоги щодо надходжень з-за 

кордону було введено у багатьох країнах світу. У Чилі з 1991 до 1998 рр. діяла 

норма резервування коштів упродовж одного року незалежно від терміна 

залучення кредиту чи депозиту від нерезидента на рівні 20 %, а згодом – 30 %. У 

Колумбії з 2007 р. аналогічна норма діяла впродовж шести місяців за ставкою 

резервування 40 %, а з 2008 р. – 50 %. У Таїланді з 2006 до 2008 рр. імпорт 

фінансового капіталу передбачав обов’язкове резервування за ставкою 30 %. У 

Російській Федерації з 2004 до 2006 рр. діяло обов’язкове резервування зовнішніх 

надходжень із диференційованими ставками залежно від виду операції. У 

Хорватії з 2004 р. визначено обов’язкове резервування приросту зовнішніх 

зобов’язань банків, ставка якого постійно зростала і у 2008 р. сягнула 72 % [26, с. 

22]. Під час припливу короткострокового капіталу резервні вимоги 

застосовувалися в Малайзії, впродовж 1989–1994 рр. вони зростали з 3,5 до 

11,5 %. Коста-Ріка і Шрі-Ланка використовували резервування місцевих 

валютних рахунків. Деякі країни, щоб регулювати рух спекулятивного капіталу, 

навпаки знижували резервні вимоги. У Мексиці у 1989 р. резервні вимоги були 

відмінені, а замість них запроваджено 30 % норматив ліквідності. Знижувалися 

резервні вимоги також в Аргентині [23]. В Україні також визначена вимога 

обов’язкового резервування коштів, які залучені банками від банків-нерезидентів 

і фінансових організацій-нерезидентів, відповідний норматив обов’язкового 

резервування впродовж 2009–2015 рр. становив від 2 до 6,5 %.  

Другий напрям податкового регулювання ІБ, якому треба приділити увагу – 
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забезпечення ефективності податкового регулювання діяльності БІК через 

удосконалення структури податкових органів, чіткий розподіл функцій і 

координацію діяльності з іншими державними органами щодо регулювання ІБ. В 

Україні податкове регулювання ІБ реалізується через систему податкових органів. 

На сучасному етапі розвитку податкове регулювання здійснює Державна 

фіскальна служба України, до якої входять департаменти, що визначають та 

проводять оподаткування БІК і ФІБ в Україні (див. табл. К.6 додатка К). 

До основних завдань податкових органів як контролюючих органів щодо 

діяльності БІК і ФІБ в Україні належать: 

– адміністрування податків, зборів, платежів, надання адміністративних 

послуг платникам податків, зборів, платежів та організація інформаційно-

аналітичного забезпечення та автоматизація процесів адміністрування; 

– контроль своєчасності подання іноземними банками як платниками 

податків передбаченої законодавством звітності (декларацій, розрахунків та 

інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, 

платежів), достовірності, повноти нарахування і сплати податків, зборів, платежів; 

– забезпечення достовірності та повноти обліку платників податків, 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів оподаткування та об’єктів, 

пов’язаних з оподаткуванням; ведення обліку податків, зборів, платежів; 

– розроблення та затвердження порядків, інструкцій, положень, форм 

розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, які належать до 

компетенції контролюючих органів; 

– інформування громадськості про реалізацію державної податкової і 

митної політики; 

– розроблення пропозицій до проектів міжнародних договорів України з 

питань оподаткування та забезпечення виконання укладених міжнародних угод; 

– організація взаємодії та обмін інформацією з державними органами інших 

держав згідно з законодавством, міжнародними договорами України, здійснення 

міжнародного співробітництва у податковій і митній сферах; 

– подання центральним органам виконавчої влади звітів та інформації про 
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надходження податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено 

на контролюючі органи; 

– визначення в установлених випадках сум податкових і грошових 

зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум 

передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення 

податкового, валютного та іншого законодавства; 

– вживання заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, 

які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів або 

фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству; 

– виконання функцій і повноважень підрозділами податкової міліції; 

– погодження рішень НКЦПФР щодо виявлення ознак фіктивності емітента 

цінних паперів, а також щодо встановлення порядку визначення емітента цінних 

паперів таким, що відповідає ознакам фіктивності та ін. 

Важливим напрямом поліпшення податкового регулювання ІБ є контроль з 

боку податкових органів за податковими надходженнями від БІК, власниками 

яких є інвестори, зареєстровані в офшорних зонах, щоб усунути випадки 

застосування такими банками схем ухилення від сплати податків. У цьому 

контексті виникає загроза можливості трансформації доходів, отриманих 

злочинним чи нелегальним шляхом в Україні, в легальний капітал шляхом 

створення офшорної компанії та вкладення інвестицій такою компанією у БС 

через створення БІК. Хоча у багатьох випадках створення та діяльність компаній 

в офшорних зонах є законною, проте саме офшорні юрисдикції дають підстави 

приховувати власників компаній, які можуть отримувати доходи в Україні, 

користуватися пільговими умовами банківського обслуговування та підривати 

вітчизняну БС. Важливу роль у цьому процесі має відігравати порядок 

відображення структури власності та виявлення реальних кінцевих власників БІК, 

механізм регулювання якого було досліджено у попередніх розділах. 

КМУ не зачисляє до переліку офшорних зон такі країни: Кіпр, Швейцарію, 

Люксембург, Ліхтенштейн, однак це не скасовує того факту, що ці країни 

використовують як офшорні юрисдикції, щоб оптимізувати оподаткування 
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законним і незаконним шляхом. Наведемо визначення офшорів, подане Ніколасом 

Шексоном: це “місця, що прагнуть залучити гроші, пропонуючи політично 

стабільні інституції, які допомагають людям чи юридичним особам обходити 

правила, закони та регулювання інших юрисдикцій” [45]. Податкове 

законодавство України подає визначення поняття “нерезиденти, що мають 

офшорний статус”, під яким розуміють нерезидентів, розташованих на території 

офшорних зон, за винятком нерезидентів, які розташовані на території офшорних 

зон, які надали платнику податку виписку з правоустановчих документів, 

легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про 

звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента [292]. Закон України “Про 

зовнішньоекономічну діяльність” визначає правові режими для іноземних 

суб’єктів господарювання в Україні. Національний режим (іноземні суб’єкти 

господарської діяльності мають обсяг прав та обов’язків не менший, ніж суб’єкти 

господарювання України), режим найбільшого сприяння (іноземні суб’єкти 

господарювання мають обсяг прав, преференцій і пільг щодо мит, податків і 

зборів), спеціальний податковий режим (визначає особливий порядок 

оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів і може передбачати 

особливий порядок визначення податку та збору, звільнення від сплати окремих 

податків і зборів) [325]. Отже, законодавство України не містить застережень 

щодо застосування сприятливішого режиму для іноземних інвесторів.  

Таким чином, іноземні банки, які відкривають в Україні свої філії, мають 

змогу використовувати режими найбільшого сприяння, що може поставити їх у 

нерівні конкурентні умови з вітчизняними банками. Відзначимо, що основні 

положення Кодексу поведінки в оподаткуванні бізнесу, ухваленого Радою 

міністрів економіки і фінансів ЄС (ECOFIN) у 1997 р., містять критерії так званої 

шкідливої податкової практики, які враховують [463]: невисокий рівень 

оподаткування в країні, порівняно з іншими країнами; особливі податкові привілеї 

(пільги), які гарантують нерезидентам; застосування податкових стимулів для 

видів діяльності, які не мають важливого значення для економіки країни і не 

впливають на стан її податкової бази; гарантії надання привілей навіть у випадках 
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відсутності економічної діяльності в країні-реципієнті; особливий порядок 

визначення прибутку для компаній у складі транснаціональних груп, який 

відрізняється від міжнародних стандартів; брак прозорості фінансових операцій. 

Враховуючи це, бачимо, що такі критерії стосуються здебільшого характеристики 

офшорних юрисдикцій, водночас і самі країни, які залучають іноземні інвестиції, 

з одного боку, мають дотримуватися принципу пропорційності та визначення 

однакових податкових ставок для суб’єктів одного виду діяльності, з іншого боку, 

відповідно до принципу стимулювання мають використовувати такі інструменти, 

які б стимулювали залучення іноземних капіталів у БС й економіку країни, 

забезпечили прозорість діяльності нерезидентів. 

Основна небезпека в діяльності БІК, власниками яких є компанії 

зареєстровані в офшорних зонах, – використання схем нелегального переміщення 

капіталів за кордон і відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Серед 

інших причин використання іноземних капіталів офшорних компаній відзначимо 

також можливість ухилення від сплати податків і приховування реальних 

кінцевих власників банків, які створюють в Україні. Вважається, що у більшості 

випадків виявити реальних власників і керівників офшорної компанії вкрай 

важко. Чим складнішою є структура компанії, розпорошена між різними 

дочірніми установами в офшорних зонах, тим важче простежити та 

проконтролювати її діяльність, виявити непрозорість та ухилення від 

оподаткування. Багато українських банків, які згідно з вітчизняним 

законодавством визнано БІК, насправді мають українських власників, які 

володіють компаніями, створеними в офшорних юрисдикціях. Це, з одного боку, 

не дає змоги чітко відобразити ситуацію розвитку ІБ та може негативно 

позначатися на прозорості ведення банківського бізнесу і зумовлювати посилення 

недовіри до банків з боку клієнтів. У багатьох країнах із офшорним статусом 

знижується рівень прозорості для фінансових операцій, створюються привілеї для 

компаній, які спеціалізуються на “транзитних” та інвестиційних операціях в 

інтересах материнської компанії тощо [35]. У таких країнах скорочені або 

практично немає податків на прибуток від доходів, отриманих за кордоном, вони 
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мають укладені угоди про усунення подвійного оподаткування, що робить їх 

зручним транзитним пунктом для переказу капіталів, розроблення і використання 

схем оптимізації оподаткування. До них належить Швейцарія, Нідерланди, 

Люксембург, Кіпр, Ірландія та ін. [35]. 

Перелік країн, з якими Україна уклала угоди про уникнення подвійного 

оподаткування, подано в листі ДПАУ № 2450/7/12-0117 від 31.01.2011 р. Урядом 

України укладено та набрали чинності угоди про уникнення подвійного оподатку-

вання з 67 країнами, серед яких європейські країни (Австрія, Бельгія, Болгарія, 

Греція, Італія, Великобританія, Данія, Кіпр, Нідерланди, Польща, Португалія, 

Норвегія, Словаччина, Словенія, Франція, Угорщина, Хорватія, Чехія, Швейцарія, 

Швеція та ін.), країни пострадянського простору (Азербайджан, Білорусь, 

Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, 

Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан), країни Північної 

та Південної Америки (Бразилія, Канада, Мексиканські Сполучені Штати, США), 

країни Близького сходу та Азії (Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, Іран, В’єтнам, 

КНР, Корея, Ліван, Лівія, Монголія, ОАЕ, Сирія, Сінгапур, Таїланд та ін.). Крім 

цих країн, чинними є угоди, укладені СРСР з Іспанією, Малайзією та Японією, а 

також ратифікована угода з Урядом Куби і підписано угоди з Ірландією та 

Люксембургом [437], а також нова Конвенція між урядом України та Республіки 

Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від 

сплати податків на доходи, яка була ухвалена 08.11.2012 р. та ратифікована 

04.07.2013 р. і замінила попередню угоду між Кіпром та СРСР від 29.10.1982 р. 

В останні роки саме Кіпр набув найбільшої значущості для українського 

капіталу серед офшорних країн. Хоча згідно з новою Конвенцією замість чинних 

нульових ставок дивіденди українських підприємців будуть обкладати за ставкою 

від 5 % до 15 % та враховуючи інші вимоги, на думку юристів, Кіпр залишиться 

цікавим місцем для реєстрації компаній та сплати податків, бо за рівнем 

податкового навантаження, вартості реєстрації й обслуговування компаній, країна 

більш вигідна порівняно з іншими європейськими державами зі сприятливими 

ставками [409]. Крім Кіпру, який переживає кризові явища, вигідними для 
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переведення бізнесу є Нідерланди, Люксембург, Австрія та Великобританія [276]. 

Важливим аспектом податкового регулювання є також операції БІК з 

клієнтами, які зареєстровані в офшорних зонах, щоб виявити участь таких банків 

у сприянні відмиванню коштів за кордон. За даними міжнародних розслідувань 

французькі банки “BNP Paribas” (власник ПАТ “УкрСиббанк”) і “Credit Agricole” 

(власник ПАТ “Креді Агріколь Банк”) з кінця 90-х років ХХ ст. брали участь у 

створенні офшорних компаній на Британських Віргінських островах, Самоа та 

Сінгапурі. Така діяльність повинна привертати особливу увагу регулювальних 

органів, адже банки можуть виявитися залученими у різні схеми ухилення від 

сплати податків або відмивання грошей. Розслідування розкрило складні офшорні 

механізми, розроблені, щоб приховувати інформацію, особливо від регулювальних 

органів. Проте під тиском урядів і громадськості за 2009–2010 рр. ці банки 

скоротили свою участь в офшорних зонах, які вважали надто непрозорими [74]. 

Деякі кроки щодо боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним 

шляхом і викриття схем уникнення оподаткування в Україні було виконано. Так, 

до правової бази України входять документи, пов’язані з протидією легалізації 

злочинних доходів, визнання переліків офшорних зон, а також відображення 

структури власності банків (зокрема, подання інформації про власників істотної 

участі в банках), що сприятиме підвищенню прозорості банківництва. Проте не 

існує правового регулювання питань, які пов’язані з діяльністю офшорних 

компаній з українськими власниками та взаємовідносинами з такими й іншими 

офшорними компаніями, їхньою участю у БС України, виявлення фіктивних фірм, 

за допомогою яких відбувається переведення капіталів за кордон тощо. 

Регулювальні органи докладають значних зусиль для протидії відмиванню 

злочинних доходів, однак дії самих банків із боротьби з ухиленням від сплати 

податків і шахрайством є недостатніми. Вартують уваги пропозиції експертів 

щодо оподаткування великих компаній, зареєстрованих в офшорних зонах, за 

принципом “різниці”, який полягає в тому, що оподатковується різниця з податку, 

який компанія платить в офшорній юрисдикції, та тієї суми податку, який 

визначений в Україні. Для цього міждержавні угоди про уникнення подвійного 
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оподаткування повинні містити положення, яке визначає необхідність сплати 

такої різниці між ставками податків в офшорі та Україні [240]. 

Важливим напрямом податкового регулювання ІБ вважаємо необхідність 

проведення контролю та виявлення протиправних дій БІК і ФІБ з приводу 

ухилення від сплати податків, проведення сумнівних операцій, які призводять до 

відмивання коштів за кордон, та визначення відповідних санкцій. ПКУ визначає 

відповідальність за податкові правопорушення, зокрема протиправні дії (чи 

бездіяльність) платників податків, податкових агентів, їхніх посадових осіб, а 

також посадових осіб контролюючих органів. БІК, зареєстровані як юридичні 

особи-резиденти України, а також постійні представництва нерезидентів, які є 

платниками податків, та їхні посадові особи несуть відповідальність за неподання, 

порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення 

строків їх подання контролюючим органам, недостовірність поданої інформації. 

За порушення податкового законодавства застосовується фінансова, 

адміністративна і кримінальна відповідальність [292]. Фінансову відповідальність 

застосовують у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені. 

Штрафну санкцію (фінансова санкція, штраф) застосовують за порушення вимог 

податкового та іншого законодавства, порушення у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Її визначають як плату у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що 

справляється з платника податків. За одне податкове правопорушення 

контролюючий орган має право застосувати тільки один вид штрафної 

(фінансової) санкції (штрафу). Види правопорушень і розміри штрафних санкцій, 

які застосовують до БІК та їхніх відокремлених підрозділів наведені у додатку Х.  

Пеню розраховують як суму коштів у вигляді відсотків, нарахованих на 

суми грошових зобов’язань, не сплачених у визначені законодавством строки. Її 

нараховують на суму податкового боргу (враховуючи суму штрафних санкцій за 

їхньої наявності та без урахування суми пені) з розрахунку 120 % річних 

облікової ставки НБУ, яка діє на день виникнення такого податкового боргу або 

на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких 

ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті [292]. 
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Податкові органи мають право стягувати з БІК та інших фінансових установ пеню 

за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про 

сплату податків, зборів, платежів, використання не за призначенням податкових 

пільг чи несвоєчасне їх повернення тощо. Відповідальність за ухилення від сплати 

податків в Україні передбачено також кримінальним законодавством. Ст. 212 

Кримінального кодексу “Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів)” визначає штрафні санкції за навмисне ухилення від сплати податкових 

платежів у розмірі від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян або позбавленням права займати певні посади чи проводити певну 

діяльність строком до трьох років. За повторне ухилення розмір штрафу сягає від 

двох до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян [208]. 

У ході проведення перевірок податковими органами в банківській практиці 

України впродовж 2010–2013 рр. були виявлені різноманітні порушення 

податкового законодавства та проводились розслідування щодо ухилення 

банками від сплати податків і зборів. Зокрема: 

– неоподаткування вартості реалізованого банком транспортного засобу, 

який належав фізичній особі, в рахунок погашення її заборгованості за кредитом. 

У цьому випадку банк є податковим агентом і відповідно до норм чинного 

законодавства має утримувати податок з доходів фізичних осіб з виплачених 

доходів. За результатами перевірки платнику нараховано понад 28 тис. грн. 

податку з доходів фізичних осіб і застосовано фінансову штрафну санкцію в сумі 

7,2 тис. грн. [156]; 

– організація діяльності нелегальної фінансової установи-підпільного банку, 

що в 2008–2011 рр. надавав підприємствам реального сектору економіки і 

фізичним особам послуги з незаконних грошових операцій. Клієнтами були 

підприємства Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та інших областей 

України. Основні послуги підпільного банку – введення та виведення валютних 

ресурсів за межі України. На рахунки іноземних банків за згаданий період було 

незаконно виведено понад 50 млн доларів США. Банк провадив свою нелегальну 

діяльність шляхом відкриття близько 20 фіктивних суб’єктів підприємництва 
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здебільшого на території Нової Зеландії та Панами. За результатами перевірки 

щодо членів злочинної групи порушено кримінальні справи [290]; 

– махінації службових осіб банку з погашеннями кредитів та упродовж 

тривалого часу ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток. Знаючи, що 

термін погашення заборгованостей за кредитами не настав, шахраї зарахували до 

валових витрат кошти в сумі більше 110 млн грн. і безпідставно списали за 

рахунок страхового резерву заборгованість за кредитами на суму понад 32 млн 

грн. Так було зафіксовано умисне ухилення від сплати податку на прибуток на 

суму близько 5 млн грн. [221] та ін. 

Проаналізуємо рівень сплати податків банками в Україні загалом і БІК 

зокрема. За результатами 2012 р. збитковими було 16 БІК. Найбільші збитки 

мали: ПАТ “Сведбанк” – 527,275 млн грн., ПАТ “Ерсте Банк” – 451,378 млн грн., 

ПАТ “ВіЕйБі Банк” – 333,882 млн грн., ПАТ “Правекс-Банк” – 303,869 млн грн., 

ПАТ “Універсал Банк” – 298,697 млн грн. [106]. Найбільші прибутки до 

оподаткування станом на 01.01.2013 р. мали: ПАТ КБ “Приватбанк” – 1 794,644 

млн грн., ПАТ “ВТБ Банк” – 960,846 млн грн., ПАТ “ІНГ Банк Україна” – 700,165 

млн грн., ПАТ “Сбербанк Росії” – 531,483 млн грн., ПАТ “Креді Агріколь Банк” – 

526,532 млн грн., ПАТ “Сітібанк” – 523,899 млн грн. [106]. 

Фінансові результати банків за 2013 р. засвідчили, що збитки мали лише 7 з 

49 зареєстрованих БІК (з них 3 зі 100 % участю нерезидентів). Найбільш 

збитковими серед БІК у цей період були: ПАТ “Промінвестбанк” (-2 575,269 млн 

грн.), ПАТ “ВТБ Банк” (-194,042 млн грн.), ПАТ “БМ Банк” (-173,897 млн грн.) та 

ПАТ ”Піреус Банк МКБ” (-173,007 млн грн.). Найбільші прибутки до 

оподаткування станом на 01.01.2015 р. мали: ПАТ КБ “Приватбанк” – 1 873,392 

млн грн., ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” – 730,045 млн грн., ПАТ “Сбербанк 

Росії” – 572,788 млн грн., ПАТ “Сітібанк” – 483,374 млн грн. та ПАТ “Креді 

Агріколь Банк” – 368,745 млн грн. [106]. 

За результатами 2014 р. на тлі загальної кризової ситуації у БС України 

збитковими були 20 з 51 БІК (6 зі 100 % капіталом іноземців). Значні збитки 

показували: ПАТ “ВіЕйБі Банк” (-10 055,368 млн грн.), ПАТ “Промінвестбанк” (-
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3 453,846 млн грн.), ПАТ “Укрсоцбанк” (-2 662,247 млн грн.), ПАТ “ОТП Банк” (-

1 999,097 млн грн.), ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (-1 367,334 млн грн.), ПАТ 

“Експобанк” (-1 095,592 млн грн.), ПАТ КБ “Надра” (-1 041,004 млн грн.) та ін. 

Найвищі прибутки до оподаткування серед БІК у цей період мали: ПАТ 

“Сітібанк” – 1 584,820 млн грн., ПАТ КБ “Приватбанк” – 1 067,462 млн грн., ПАТ 

“ВТБ Банк” – 418 385 млн грн., ПАТ “ІНГ Банк Україна” – 281,632 млн грн. і ПАТ 

“Кредит Європа Банк” – 170,086 млн грн. За даними фінансової звітності банків 

витрати на податок на прибуток БІК упродовж 2008–2014 рр. зведено у табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Витрати на податок на прибуток БІК в Україні, 01.01.2009–01.01.2015 рр.
 *
 

        Показник 

Рік 

Витрати на податок на прибуток, млн. грн. 

БІК З них: банків зі 100 % іноземним капіталом Разом по БС України 

01.01.2009 -1 647,417 -536,025 -3 245,665 

01.01.2010 1 151,292 -467,528 651,565 

01.01.2011 603,967 -121,037 129,467 

01.01.2012 -1 107,611 -267,879 -1 211,918 

01.01.2013 83,435 -457,658 -379,273 

01.01.2014 -1 017,580 -358,404 -1 629,730 

01.01.2015 1 422,618 482,299 2 326,472 
*
 Розраховано та побудовано автором за даними фінансової звітності банків [106]. 

 

Розраховані суми податку на прибуток БІК, які задекларували за 

результатами року позитивний фінансовий результат, виявили зменшення за 

2008–2009 рр., ріст за результатами 2011 р. і значний спад у 2014 р. (рис. 4.8). 

Однією із причин зростання податкового навантаження на БС вважають 

прихід на вітчизняний ринок іноземного банківського капіталу та інтенсифікацію 

глобалізаційних процесів у банківській сфері [219, с. 40]. Збільшення податкового 

навантаження спричиняють: прозорість діяльності БІК без використання схем 

мінімізації оподаткування задля забезпечення високої репутації на ринку; 

виведення з тіні доходів тих банків, які виставляють на продаж іноземним 

інвесторам; реальне висвітлення доходів та отримання позитивних аудиторських 

висновків і підвищення іміджу тих банків, які бажають стати учасниками 

міжнародних ринків капіталу тощо. Саме тому спостерігаємо найбільші обсяги 

податкових відрахувань у найбільших БІК, які дбають про свою репутацію, а 

також тих банків, які є об’єктами купівлі для іноземних інвесторів. 
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Рис. 4.8. Динаміка сум податку на прибуток БІК в Україні,  

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

*
 Розраховано та побудовано автором за даними фінансової звітності банків [106]. 

 

Банки використовують різні схеми ухилення від оподаткування: 

приховування об’єктів оподаткування; заниження об’єктів оподаткування; 

заниження сум податків, зборів, платежів, які підлягають сплаті до відповідного 

бюджету; приховування втрати підстав на податкові пільги [291, с. 122]; 

збільшення валових витрат і приховування дохідних статей; купівля цінних 

паперів для “інвестиційних” потреб; сплата страхових премій пов’язаним із 

банками страховим компаніям; залучення коштів на депозит із мінімальною 

маржею та передача їх у довірче управління компанії з управління активами, яка 

зареєстрована в офшорній зоні; формування надмірних страхових резервів під 

можливі кредитні ризики та ін. [219, с. 41].  

Банки формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма 

видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) 

коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, 

придбаними цінними паперами (у тім числі іпотечними сертифікатами з 

фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно з 

законодавством, враховуючи нараховані за всіма цими операціями проценти та 

комісії. Фінансовий результат до оподаткування збільшується на перевищення 

розміру резерву над лімітом, який визначається як менша з двох величин – у 
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розмірі 20 % (на період з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2016 р. – 25 %) сукупної 

балансової вартості активів, знецінення яких визначається шляхом формування 

резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами [292]. За рахунок 

створеного страхового резерву банк відшкодовує заборгованість, яка визначена 

безнадійною відповідно до методики, визначеної НБУ. Обсяги резервів за 

активними операціями БІК в Україні подано в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Динаміка обсягів і частки резервів за активними операціями БІК в Україні, 

01.01.2009–01.01.2015 рр., млн грн.
*
 

Період 

Показник 

01.01. 

2009 

01.01. 

2010 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 
Резерви під знецінення коштів в 

інших банках 
282,12 512,75 774,70 1 136,19 323,82 138,212 695,55 

Резерви під знецінення кредитів 

юридичних і фізичних осіб 
23 494,22 60 486,65 80 336,09 99 584,53 84 036,49 70 958,48 92 905,45 

Резерви під знецінення цінних па-

перів у портфелі банку на продаж 
188,24 566,45 634,13 556,47 420,98 245,41 228,82 

Резерви під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку до 

погашення 

2,42 63,72 120,52 127,96 21,49 0 0 

Резерви під інші фінансові активи 2 134,8 466,28 560,8 900,99 834,79 970,66 2 153,65 

Резерви під інші активи 160,84 125,55 74,53 75,640 117,58 189,56 278,98 

Загальна сума сформованих ре-

зервів за активними операціями БІК 
26 262,63 62 221,43 82 500,76 102 381,78 85 755,15 72 502,32 96 262,45 

Темпи приросту сформованих ре-

зервів за активними операціями 

БІК, % 

– 136,9 32,6 24,1 -16,2 -15,45 32,77 

Активи БІК 507 300,36 459 188,5 463 929,36 636 939,75 662 179,39 710 517,38 770 313,63 

Частка резервів в активах БІК, % 5,18 13,55 17,78 16,07 12,95 10,2 12,5 
* Розраховано та побудовано за даними НБУ [251]. 

 

За даними, наведеними у табл. 4.3, бачимо, що БІК упродовж 2009–2012 рр. 

збільшували обсяги резервів за кредитними операціями, операціями з цінними 

паперами, а також резерви під інші фінансові активи. Але впродовж 2012–2013 рр. 

спостерігаємо зменшення цих показників. Частка резервів за активними 

операціями в загальних активах БІК в Україні зростала впродовж 2009, 2010, 

2011 рр. і становила 5,18 %, 13,55 % та 17,78 %, відповідно. З початку 2012 р. 

простежувалось зменшення до 12,95 % на 01.01.2013 р. та до 10,2 % на 01.01.2014 

р. Частка резервів за кредитами, наданими БІК, у загальних обсягах наданих 

кредитів такими банками юридичним і фізичним особам в Україні впродовж 

2011–2013 рр. коливалася в межах 19–20 % і станом на 01.01.2013 р. становила 
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19,66 %, на 01.01.2012 р. – 19,18 %, на 01.01.2011 р. – 20,81 %. Бачимо, що така 

частка зросла порівняно з 2009 р. у 3,5 раза (з 5,56 % на 01.01.2009 р. до 19,66 % 

на 01.01.2013 р.). З 2014 р. цей показник почав знижуватися в становив на 

01.01.2014 р. 14,99 %, а на 01.01.2015 р. – 16,68 %.  

Найбільші обсяги резервів за активними операціями станом на 01.01.2013 р. 

були сформовані такими БІК: ПАТ КБ “Приватбанк” (25 379,708 млн грн.), ПАТ 

“Райффайзен Банк Аваль” (9 986,834 млн грн.), ПАТ “Укрсоцбанк” (8 596,057 млн 

грн.). Значну частку резервів за активними операціями в загальних активах за цей 

самий період мали: ПАТ “Банк Форум” (34,31 %), ПАТ “Сведбанк” (24,33 %), 

ПАТ “Укрсоцбанк” (22,14 %), ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (20,94 %), ПАТ 

“Правекс-Банк” (20,30 %) та ін. Понад 40 % частка резервів за активами в 

загальних активах становила у ПАТ “Банк Форум”, ПАТ “Сведбанк” (станом на 

01.01.2012 р. – 41,64 % та 43,41 %, відповідно, станом на 01.01.2011 р. – 32,82 % 

та 60,25 %, відповідно). На початок 2015 р. високу частку резервів за активними 

операціями в загальних активах мали: ПАТ “ВіЕйБі Банк” (52,9 %), ПАТ “БГ 

Банк” (48,46 %), ПАТ “Експобанк” (35,84 %). Цей показник вже впродовж 

останніх трьох-чотирьох років засвідчував проблеми в діяльності і вже у першій 

половині 2015 р. до цих банків було прийняте рішення про їх ліквідацію. 

За результатами 2014 р. бачимо загрозливу ситуацію за цим показником в 

таких БІК: ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (29,87 %), ПАТ “Укрсоцбанк” 

(25,79 %), ПАТ “ОТП Банк” (21,7 %), ПАТ “Правекс-Банк” (20,59 %). За таких 

високих значень цього показника БІК перебувають під загрозою банкрутства та 

ліквідації, адже зростання частки сформованих банком резервів за активними 

операціями і зокрема за кредитними операціями може свідчити про зростання 

загального рівня проблемної кредитної заборгованості, виникнення безнадійної та 

сумнівної до повернення заборгованості клієнтів банків. 

Ще одним напрямом податкового регулювання ІБ варто виділити 

використання системи пільгового оподаткування та стимулів задля сприяння 

залученню іноземних банківських капіталів, вироблення оптимальної податкової 

політики щодо забезпечення надходжень до бюджету за рахунок БІК і ФІБ. Деякі 

науковці зазначають, що податкове стимулювання потрібно використовувати під 
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час спаду економічного розвитку, а в іншому випадку такі заходи можуть тільки 

зашкодити економіці [37, с. 57]. Інші дослідники вважають, що в посткризовий 

період, коли інвестиційні ресурси обмежені, немає певності в тому, що зниження 

ставок податків спонукатиме інвесторів вкладати кошти в економіку України, а 

переважна більшість нових пільг в оподаткуванні не передбачає обов’язкової 

реалізації інвестиційних проектів [209, с. 30]. Податкові пільги і канікули, як 

заходи непрямого стимулювання, активно використовують багато країн, 

починаючи з 60-х років ХХ ст. [91, с. 137]. Саме визначення пільг на 

оподаткування прибутку банків дає підстави збільшувати інвестиційні 

можливості банку та використовувати прибуток для фінансування галузей 

економіки. Податкове стимулювання банківництва можливе з використанням 

різних форм, зокрема, відтермінування сплати податків, зменшення бази 

оподаткування, зниження ставок податку на прибуток, визначення знижок при 

утворенні різних фондів, податкові кредити та ін. [193, с. 211]. Одним із видів 

податкових пільг є інвестиційний податковий кредит, який передбачає зменшення 

податкових зобов’язань з податку на прибуток в обсязі, який еквівалентний частці 

витрат поточного податкового періоду, які було спрямовано в інвестиційну 

діяльність. До найбільш розповсюджених та ефективних форм податкових пільг 

зачисляють [91, с. 138]: зниження ставки податку на прибуток, яку 

використовують на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності; 

зниження податкової бази на величину витрат, що спрямовують на проведення 

наукових досліджень і розробок; податкові канікули з податку на прибуток; 

адресне та цільове надання податкових пільг, визначення часових меж та ін. 

Пільгове оподаткування передбачає повне або часткове звільнення від 

оподаткування фізичних і юридичних осіб відповідно до чинного законодавства. 

Податковий кодекс України визначає, що податкова пільга – це передбачене 

податковим і митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку 

щодо нарахування, сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в 

меншому розмірі за наявності підстав, визначених законодавством [292]. За 

наявності підстав для застосування податкової пільги платник податків може її 

використовувати або ж повністю відмовитися чи зупинити її використання на 
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певний період. Згідно з законодавством України податкову пільгу надають 

шляхом: а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування 

до нарахування податку та збору; б) зменшення податкового зобов’язання після 

нарахування податку та збору; в) встановлення зниженої ставки податку та збору; 

г) звільнення від сплати податку та збору. 

Проаналізоване нами податкове регулювання БС та ІБ в Україні дало змогу 

виокремити такі недоліки та суперечливі питання: 

– часті зміни податкового законодавства. Від часу ухвалення та набуття 

чинності ПКУ до вересня 2015 р. у його текст було внесено 102 зміни, які 

пов’язані з різними питаннями оподаткування (за 2011 р. – 17 змін, за 2012 р. – 22, 

за 2013, 2014 – 9 і 24, відповідно та 30 змін положень кодексу впродовж 2015 р.); 

– недостатньо чітке структурування тексту ПКУ, що не дає змоги чітко 

визначити базу оподаткування та податкові ставки в окремих галузях і сферах 

економіки України (зокрема, у банківництві), що призводить до допущення 

помилок у нарахуванні та сплаті податкових платежів та у підсумку застосування 

податковими органами відповідних санкцій за недотримання визначених вимог; 

– постійна трансформація податкових органів та заміна назви органів, які 

реалізують державну податкову політику в Україні, що призводить лише до 

реформування внутрішньої структури податкових органів і не позначається на 

ефективності проведення реформ податкової системи і зокрема щодо 

оподаткування банківського бізнесу та ІБ; 

– недостатнє висвітлення у відкритих інформаційних джерелах статистична 

інформація про податкове навантаження на український бізнес і зокрема на БС, 

що унеможливлює проведення аналізу та визначення реальних надходжень до 

бюджетів різних рівнів від оподаткування різних сфер національної економіки. 

Проведений аналіз податкового регулювання ІБ, виявлення його 

особливостей та недоліків, дозволяє сформулювати низку пропозицій щодо 

їхнього впровадження у банківську практику. Необхідним є: 

– часткове цільове та тимчасове пільгове оподаткування для іноземних 

інвесторів у БС задля стимулювання припливу іноземних банківських капіталів. 

Як показує економічна практика, цільові податкові пільги виявляються набагато 
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ефективнішим засобом стимулювання інвестиційної діяльності порівняно із 

податковими ставками. Однак, багато країн усе ще надають перевагу саме 

податковим ставкам, вважаючи їх найбільш гнучким інструментом податкового 

регулювання [380, с. 50]. Доцільним, на наш погляд, є застосування пільгового 

оподаткування для іноземних інвесторів, які відкривають в Україні новий банк (на 

відміну від купівлі вже діючого банку з мережею філій і відділень), 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 на території України, сплачуючи при цьому менші 

суми податку в перші роки роботи. Цільові податкові пільги можуть 

встановлюватися до БІК із певним строком дії, наприклад, до 5 років, при цьому 

існує потреба у чіткому контролі з боку податкових органів за цільовим 

спрямуванням коштів та використанням таких пільг. Застосування пільгового 

оподаткування нерезидентів, які вкладають капітали в БС та економіку України, 

сприятиме підвищенню конкурентних переваг країни та стимулюватиме 

залучення іноземних інвестицій; 

– запровадження стягнення разового збору на добровільну реорганізацію 

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

банку, який встановлюється в відсотковому відношенні до вартості банків, які 

підлягають реорганізації і сплачується продавцем (українським чи іноземним 

власником). Так, з одного боку, злиття банків дозволить досягти синергетичного 

ефекту, підвищення капіталізації та збільшення прибутковості, а необхідність 

сплати разового збору сприятиме прозорості відображення інформації про 

фінансовий стан банку та уникненню ситуацій із надмірним необґрунтованим 

завищенням вартості банку, з іншого боку, дозволить отримати додаткові кошти 

до бюджету від такої реорганізації; 

– застосування регресивного оподаткування, яке полягає у зменшенні 

податкової ставки в міру виконання встановлених умов (вкладення коштів у 

розвиток економіки, збільшення прибутку задля стимулювання діяльності на 

ринку тощо). На наш погляд, регресивне оподаткування треба застосовувати за 
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визначеною шкалою відповідно до обсягів отримуваного прибутку БІК із 

встановленням граничної ставки податку (мінімального і максимального розміру 

ставки податку). Тобто у міру збільшення прибутку банку вживати зменшення 

податкової ставки. Це дозволить стимулювати банки до вкладення коштів у 

прибуткові проекти, а отримання вищих прибутків навіть за нижчих податкових 

ставок забезпечить необхідні обсяги податкових платежів до бюджету. 

– застосування диференційованого підходу в оподаткуванні, залежно від 

обсягів вкладення коштів БІК у розвиток пріоритетних галузей економіки країни. 

Українським законодавством визначено періоди із встановленням пільгових 

ставок при оподаткуванні прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних 

проектів у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону 

України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих місць”. Варто встановити 

диференційовані ставки для БІК при оподаткуванні прибутків від фінансування 

пріоритетних галузей національної економіки залежно від обсягів вкладених 

коштів. Такий підхід дозволить БІК вкладати ресурси в розвиток економіки, а 

залежно від обсягів вкладених коштів такі прибутки можуть оподатковуватися з 

використанням попередньо запропонованої методики регресивного 

оподаткування. Наприклад, враховуючи норми чинного законодавства України, 

необхідно встановити градацію за такою схемою: обсяг вкладених коштів БІК у 

пріоритетні галузі національної економіки збільшується – ставка податку на 

прибуток від такого вкладення (за встановленою шкалою) зменшується. 

Для того, щоб не обмежувати конкурентні позиції вітчизняних банків, 

зазначені рекомендації можна застосовувати і до банків з українським капіталом, 

які, своєю чергою, намагатимуться підвищувати рівень капіталізації та 

збільшувати обсяги інвестиційних вкладень задля досягнення власних вигод та 

забезпечення дотримання податкових вимог. 

З огляду на те, що в Україні значна кількість БІК належить до першої групи 

банків за розміром активів, тобто є найбільшими банками України, а їх вихід з 

українського ринку може спричинити до виникнення негативних кризових явищ 

та загрожує стабільності та економічній безпеці банків, пропонуємо запровадити 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5205-17/paran3#n3
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5205-17/paran3#n3
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5205-17/paran3#n3
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5205-17/paran3#n3
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додатковий податок на прибуток для найбільших БІК, оскільки згортання їхньої 

діяльності та вихід іноземного інвестора з такого банку загрожує банківській 

безпеці та може спричинити виникнення системної кризи в БС. Розмір такого 

податку має бути не надто обтяжливим (наприклад, 5%), для того аби банки не 

обмежували свої можливості у діяльності на ринку України. 

Отже, БІК в Україні, підпадають під вимоги податкових органів до всіх 

банків, які функціонують у державі. Вважаємо, що до БІК треба додатково 

застосовувати вимоги оподаткування як до специфічної категорії банків, 

власниками істотної участі в яких є іноземні інвестори. Тобто, ці банки 

підпадають під вплив регулятивних актів щодо банківської діяльності й 

іноземного інвестування в БС України. З огляду на це, а також на необхідність 

стимулювання зовнішніх інвестицій в економіку країни вбачаємо потребу у 

визначенні спеціальних правил та особливих вимог до оподаткування таких 

банків. На нашу думку, до суб’єктів ІБ треба застосовувати схеми оподаткування, 

які стимулюватимуть входження іноземних інвесторів на вітчизняний банківський 

ринок і сприятимуть ефективній їхній діяльності в України. 

 

4.4. Конкурентне регулювання іноземного банківництва 

 

Стабільне фінансове становище та функціонування ІБ і БС України загалом 

неможливе без пильної уваги з боку антимонопольних регулювальних органів. 

Реалізація антимонопольної політики в ІБ та забезпечення ефективного 

конкурентного регулювання державними органами допоможе створити найбільш 

сприятливі умови для функціонування БІК і національних банків на фінансовому 

ринку України. Ефективне виконання функцій антимонопольними органами 

забезпечить протидію монополізації у БС, розвиток добросовісної конкуренції 

між банками, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності банків на ринку. 

В економічній літературі та банківській практиці немає одностайності щодо 

використання таких понять: антимонопольне регулювання та конкурентне 

регулювання, антимонопольна політика і конкурентна політика тощо. Словникова 

література здебільшого тлумачить антимонопольне регулювання як комплекс 
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здійснюваних державою економічних, адміністративних і законодавчих заходів 

щодо забезпечення умов ефективного функціонування конкурентного ринку та 

недопущення його надмірної монополізації. Воно охоплює регулювання процесів 

концентрації та монополізації виробництва і сфери обігу, підтримку умов для 

приватної конкуренції і контроль за дотриманням підприємствами умов такої 

конкуренції, регулювання зовнішньоекономічної діяльності (відкритість ринку 

для іноземних конкурентів чи заохочення експортних монополій). 

Антимонопольне регулювання відбувається на підставі антимонопольного 

законодавства, спеціальних програм щодо демонополізації економіки і розвитку 

конкурентного ринку та деяких інших нормативних актів [28, с. 997]. 

Антимонопольну політику трактують як державне регулювання економіки у 

напрямі розвитку конкуренції на ринку шляхом демонополізації виробництва. 

Вона відбувається відповідно до антимонопольного законодавства країни і є 

інструментом регулювання ринкових відносин [155, с. 264].  

Досить часто в літературі використовують поняття конкурентна політика 

держави, аналіз підходів до визначення якої наведено у табл. А.8 додатка А. Як 

бачимо, антимонопольне регулювання, антимонопольна та конкурентна політика 

здебільшого пов’язані з застосуванням сукупності методів регулювання, які 

використовують державні органи щодо забезпечення розвитку конкуренції на 

ринку. Вважаємо, що конкурентне й антимонопольне регулювання тісно пов’язані 

між собою поняття, але між ними існують і відмінності. Аналіз теоретичних 

положень дає підстави зробити висновки, що антимонопольне регулювання 

спрямоване передусім на усунення монополізації на ринку та визначення 

обмежень щодо монопольної діяльності. Щодо конкурентного регулювання, то 

варто наголосити на розробленні правових заходів і здійсненні контролю щодо 

забезпечення добросовісної конкуренції між суб’єктами ринку. 

Поєднання означених понять використано в законодавчих актах України. 

Норми чинного Господарського кодексу України (ст. 10) визначають поняття 

“антимонопольно-конкурентна політика”, яка спрямована на створення 

оптимального конкурентного середовища діяльності суб’єктів господарювання, 
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забезпечення їхньої взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації 

одних суб’єктів іншими, насамперед у сфері монопольного ціноутворення та за 

рахунок зниження якості продукції, послуг, сприяння зростанню ефективної 

соціально орієнтованої економіки [92]. Як бачимо, законодавство України 

об’єднує обидва поняття та передбачає обмеження монополізації, створення 

оптимального конкурентного середовища на ринку. 

Основними цілями конкурентної політики на ринку банківських послуг є 

[411, с. 56]: підтримання стабільності та довіри до БС шляхом забезпечення 

платоспроможності банків; відвернення системного ризику (ризику того, що 

банкрутство одного чи кількох банків спричинить кризу всієї БС); захист усіх 

клієнтів банків від надмірного ризику збитків, що виникає внаслідок банкрутства, 

шахрайства, маніпуляцій та інших видів порушень; забезпечення ефективного, 

надійного та результативного функціонування ринку банківських послуг, 

враховуючи вплив ринкових конкурентних сил. На наш погляд, такі цілі надто 

узагальнені і не охоплюють основного призначення конкурентного регулювання 

банківництва, зокрема, сприяння розвитку добросовісної конкуренції на ринку й 

обмеження монополізації. До методів та інструментів реалізації конкурентної 

політики на ринку банківських послуг, за допомогою яких держава здійснює свій 

вплив, науковці зачисляють [411, с. 57]: створення правил і норм конкуренції; 

застосування імперативних інструментів і, зокрема, санкцій у разі порушення 

законодавства; контроль за дотриманням антимонопольного законодавства 

(узгоджені дії, недобросовісна конкуренція, дискримінація тощо); регулювання 

умов здійснення банківської діяльності (погодження проектів установчих 

документів, видача спеціальних дозволів на придбання акцій, інших цінних 

паперів, надання згоди на дії з концентрації на ринку банківських послуг тощо). 

До напрямів конкурентної політики держави у БС зачисляють [218, с. 193]: 

формування конкурентного середовища діяльності банків, підвищення 

конкурентоспроможності БС, антимонопольне регулювання банківської сфери, 

побудову системи відповідальності за порушення конкурентного законодавства. 

Таке виділення напрямів, безперечно, доцільне, оскільки особливої уваги в БС 
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потребують процеси зловживання монопольним становищем, забезпечення рівних 

конкурентних умов для банків, формування ефективних антимонопольних органів 

і законодавства, яке створюватиме відповідні умови для розвитку конкуренції на 

банківському ринку. У ході розвитку конкуренції на банківському ринку та її 

державного регулювання виникають різні проблеми, на які натрапляють БІК. 

Проблем, які негативно впливають на стан конкуренції в ІБ, подано на рис. 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Проблеми, які негативно впливають на стан конкуренції в ІБ 

Проблеми, які негативно впливають на стан конкуренції в ІБ 

1. Інституційно-правові проблеми 

– бюрократизація та застосування значної кількості дозвільних процедур для створення та 

започаткування функціонування БІК на українському ринку, використання корупційних схем задля 

отримання найбільших переваг; 

– нерівні умови конкуренції між банками з іноземним та вітчизняним капіталом (з одного боку, 

доступ на міжнародні ринки капіталу БІК, з іншого – діяльність та обізнаність з особливостями 

внутрішнього ринку для вітчизняних банків, тобто наявність асиметричності інформації на 

банківському ринку); 

– недостатній рівень культури конкуренції на ринку банківських послуг, значна боротьба за 

споживача банківських послуг з боку БІК і вітчизняних банків; 

– недостатня ефективність регулювання антимонопольними органами, а також недостатність 

реформування у банківському бізнесі й у підсумку невисока конкурентоспроможність українських 

банків, вітчизняної БС та економіки, що стримує потік іноземних банківських капіталів у країну; 

– необхідність гармонізації антимонопольного законодавства України з законодавством ЄС; 

– забезпечення удосконалення державної політики у сфері захисту економічної конкуренції, зокрема 

розроблення та ухвалення законодавчих актів, які б врегульовували питання захисту конкуренції на 

банківському ринку під впливом приходу іноземних капіталів, а також підзаконних нормативних 

документів, які б встановлювали та роз’яснювали принципи функціонування іноземних і вітчизня-

них банків задля недопущення монополізації ринку, сприяли розвитку добросовісної конкуренції; 

– відсутність координації та взаємоузгодженості між антимонопольними регулювальними органами 

та органами банківського нагляду, необхідність чіткого розмежування функцій нагляду та 

регулювання у конкурентній сфері на банківському ринку задля уникнення дублювання. 

2. Ринкові проблеми 

– попит з боку клієнтів на широкий спектр банківських продуктів і послуг, який задовольнятимуть 

БІК, негативно позначатиметься на формуванні цін на операції та послуги БІК, враховуючи також 

можливість доступу до дешевших ресурсів; 

– пропозиція більш якісного обслуговування банками з участю іноземних інвесторів і можливість 

отримати іноземних клієнтів, які виходять на закордонні ринки (закордонні клієнти, працюючи на 

внутрішньому ринку країни, можуть надавати перевагу банку, який відомий клієнту і 

зареєстрований у країні, що й цей клієнт), створює конкурентні переваги для БІК і ФІБ; 

– використання інформаційних технологій, провідного зарубіжного досвіду, нового модернізованого 

обладнання, забезпечення високопрофесійного обслуговування за рахунок підвищених вимог до 

набору персоналу тощо дає підстави БІК займати кращі конкурентні позиції порівняно з 

вітчизняними банками. 
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Конкурентне регулювання ІБ в Україні доцільно розглядати на підставі 

основних напрямів. Найбільшу увагу в конкурентному регулюванні ІБ, на нашу 

думку, треба приділяти удосконаленню законодавчої бази у цьому напрямі, 

недопущення антиконкурентних дій у процесах злиття та поглинання українських 

банків іноземними банківськими групами, визначення відповідальності за 

порушення банківського конкурентного законодавства, недопущення 

монополізації на банківському ринку іноземних інвесторів однієї країни, 

підтримання конкурентних позицій вітчизняних банків і сприяння добросовісній 

конкуренції між іноземними та вітчизняними банками. Основні напрями 

конкурентного регулювання ІБ з боку державних антимонопольних органів 

України зображено на рис. 4.10. Розглянемо кожен з напрямів детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Напрями поліпшення конкурентного регулювання ІБ в Україні 

 

Найбільш вагоме значення у конкурентному регулюванні має розроблення 

законодавчих і нормативних документів у сфері захисту конкуренції в секторі ІБ, 

запобігання проявам монополізації на ринку. В Україні немає спеціального 

правового акту, який стосувався б окремо діяльності БІК і ФІБ на території 

України, а відповідно й немає жодного окремого документа, який би містив 

роз’яснення щодо конкурентного регулювання ІБ. Тобто антимонопольне 

законодавство містить загальні правові норми, що стосуються конкурентного 

Напрями поліпшення конкурентного регулювання іноземного банківництва 

1. Розроблення основних нормативно-правових документів у сфері захисту конкуренції в секторі 

іноземного банківництва та запобігання проявам монополізації на ринку 

2. Забезпечення ефективного розподілу функцій у структурі антимонопольних органів для якісного 

виконання покладених на них обов’язків 

3. Оцінювання процесів злиття та поглинання у БС, зокрема у секторі ІБ, сприяння виявленню 
недотримання антимонопольного законодавства, контроль за концентрацією та централізацією 
іноземного банківського капіталу 

4. Розроблення та застосування санкцій з боку антимонопольних органів до банків з іноземним 

капіталом, їхніх відокремлених підрозділів і філій іноземних банків за недотримання законодавчо 

визначених вимог 

5. Посилення конкурентоспроможності банків, забезпечення сприятливого  клімату для іноземних 

інвестицій і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи 
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регулювання та недопущення монополізації суб’єктами ринку. 

Аналіз теоретичних тлумачень дає змогу охарактеризувати антимонопольне 

законодавство щодо регулювання ІБ як сукупність чинних законів та інших 

нормативних актів держави, які регулюють відносини у сфері державного 

контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у 

банківській сфері, запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції; контролю за концентрацією банків, 

узгодженими діями банків і регулюванням цін (тарифів) на операції та послуги, 

що пропонують БІК і ФІБ; сприяння розвитку добросовісної конкуренції між 

банками з іноземним та українським капіталом; методичного забезпечення 

застосування законодавства про захист економічної конкуренції; проведення 

контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції в 

банківському бізнесі.  

Деякі автори до тлумачення антимонопольного законодавства зачисляють 

не лише систему правових норм, а й правових інститутів, які покликані 

регулювати суспільні відносини в процесі обмеження монопольної діяльності [41, 

с. 32]. Для антимонопольного законодавства характерним є використання різних 

методів правового регулювання, зокрема визначення організаційних, економічних 

обмежень і стимулів (система податкових ставок, регулювання процесів 

ціноутворення, примусовий поділ монопольних структур, застосування 

юридичних санкцій за порушення відповідних норм тощо). Деякі науковці 

наголошують на складності антимонопольного законодавства України [345, с. 

223; 218, с. 196]. Існує також чимало прихильників практично цілковитого 

скасування антимонопольного регулювання економіки [412, с. 73]. Арментано Д. 

стверджує, що антимонопольне законодавство захищає конкуренцію, ігноруючи 

інтереси учасників ринкового процесу [9, с. 78]. На його думку, уряд може 

перешкоджати процесу конкуренції через механізм законотворчості, створюючи 

правові бар’єри для входу на ринок, а саме держава, а не вільний ринок є 

справжнім джерелом монопольної влади. У цьому випадку доцільно провести 

аналіз антимонопольного законодавства України та виявити основні положення та 
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недоліки регулювання конкурентних відносин у банківському бізнесі й ІБ. 

До основних правових актів антимонопольного законодавства в Україні 

належать: Конституція України (ст. 42 відзначає принцип державного захисту 

конкуренції у підприємницькій діяльності, ст. 92 наголошує на визначенні правил 

конкуренції та норм антимонопольного законодавства лише чинним 

законодавством), Закони України “Про Антимонопольний комітет” (1993), “Про 

захист від недобросовісної конкуренції” (1996), “Про захист економічної 

конкуренції (2001), міжнародні правові акти, міждержавні угоди, постанови КМУ, 

нормативно-правові акти АМКУ та ін. 

Окремі положення антимонопольно-конкурентного регулювання висвітлені 

у кодифікованих законах України, зокрема, Кримінальному Кодексі України (ст. 

206 визначає штрафні санкції за протидію законній господарській діяльності, ст. 

229 передбачає застосування штрафних санкцій за незаконне використання знака 

для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 

походження товару, ст. 231–232 визначають відповідальність за незаконне 

збирання з метою використання відомостей, які становлять комерційну або 

банківську таємницю та їх розголошення, ст. 364, 367 передбачають 

відповідальність за зловживання владою або службовим становищем та службову 

недбалість); Цивільному Кодексі України (ст. 14 передбачає межі цивільних прав, 

зокрема, не допускаються використання цивільних прав для неправомірного 

обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а 

також недобросовісна конкуренція); Господарському Кодексі України (ст. 19 

передбачає державний контроль і нагляд за господарською діяльністю, зокрема, 

необхідність державного нагляду та контролю у фінансових, кредитних 

відносинах, валютного регулювання тощо, а також у сфері монополізму та 

конкуренції, цін та ціноутворення, зовнішньоекономічної діяльності тощо); 

Господарському Процесуальному Кодексі України (ст. 2 врегульовує питання 

порушення справ у суді, які стосуються захисту прав підприємств, організацій, 

державних та інших органів, справ про банкрутство тощо); Кодексі України про 

адміністративні правопорушення (ст. 166 врегульовує питання, а також визначає 
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відповідальність за зловживання монопольним становищем на ринку, 

неправомірні угоди між підприємцями, дискримінацію підприємців органами 

влади та управління, порушення порядку подання інформації та виконання рішень 

АМКУ та його територіальних відділень). 

Серед основних нормативно-правових актів АМКУ варто виділити: 

Розпорядження АМКУ від 16.01.2013 р. № 21-р “Про затвердження Порядку 

забезпечення проведення експертизи під час здійснення контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції”, Правила 

розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, Положення про порядок подання заяв до АМКУ про попереднє 

отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про 

концентрацію), Положення про порядок подання заяв до органів АМКУ про 

надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення про 

узгоджені дії), Методика визначення монопольного (домінуючого) становища 

суб’єктів господарювання на ринку, Положення про порядок проведення 

перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції та ін. 

Основні питання регулювання конкуренції у БС знаходимо в Законі України 

“Про банки і банківську діяльність”. У ст. 53 зазначено, що банкам забороняється 

вчиняти будь-які дії щодо впровадження у своїй практиці недобросовісної 

конкуренції, зокрема, укладати договори для обмеження конкуренції та 

монополізації умов проведення банківських операцій, визначати проценті ставки 

та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у банку 

тощо. Також ст. 54 визначає заборону на поширення реклами у будь-якій формі, 

яка містить неправдиву інформацію про діяльність банку [307]. Закон визначає 

необхідність захисту прав споживачів банківських послуг, а також інтересів 

вкладників і кредиторів, а це є головною метою банківського регулювання і 

нагляду, яке здійснює НБУ в межах визначених функцій. Отже, лише тісна 

співпраця антимонопольних органів із НБУ сприятиме розвитку 

конкурентоспроможної БС. 

Детально питання розвитку конкурентоспроможності на ринку фінансових 
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послуг і недопущення недобросовісної конкуренції розкриває Закон України “Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (2002), де 

відзначено достовірність реклами й інформації (ст. 11), право клієнта на 

інформацію (ст. 12), об’єднання фінансових установ (ст. 16), недопущення 

обмеження конкуренції на ринках фінансових послуг (ст. 17), надання прав 

АМКУ у здійсненні контролю на ринках фінансових послуг (ст. 21) тощо. 

В умовах глобалізації та лібералізації економік країн ефективна 

конкурентна політика неможлива без спеціального механізму міжнародного 

співробітництва, оскільки значний негативний вплив на внутрішню конкуренцію 

мають саме ті дії, які вчиняють за межами відповідних країн транснаціональні 

банки, компанії та їхні об’єднання. Тому важливе значення в роботі АМКУ має 

міжнародне багатостороннє співробітництво в галузі конкурентної політики та 

діяльність на підставі укладених міждержавних двохсторонніх і багатосторонніх 

угод. Одним із механізмів міжнародного співробітництва є багатосторонній 

Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики, який підписали 

25.01.2000 р. і ратифікувала ВРУ 16.01.2003 р. Він визначає конкретну процедуру 

взаємодії конкурентних органів, яка опирається на принципи узгодженого 

застосування національного законодавства сторін для виявлення та припинення 

транснаціональних обмежень конкуренції і враховує відповідні рекомендації 

Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР), Конференції ООН 

з питань торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), а також досвід і принципи співпраці 

країн з усталеними ринковими традиціями [7]. 

Співробітництво АМКУ на підставі спеціальних двосторонніх угод з 

іноземними конкурентними відомствами країн світу спрямоване на практичне 

використання цих угод при розгляді порушень міжнародного характеру, 

налагоджує обмін досвідом, забезпечує захист економічної конкуренції на 

території держав-учасниць Угод, а також сприяє припиненню спотворень 

конкуренції у випадках, які виходять за межі юрисдикції національного 

антимонопольного законодавства [7]. В Україні укладені міжвідомчі угоди про 

співробітництво в галузі конкуренції з такими країнами: Грузія, Азербайджан, 



 331 

Вірменія, Росія, Австрія, Болгарія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, 

Угорщина, Чехія та ін. 

На потребі удосконалення та модернізації конкурентного законодавства 

наголошують вітчизняні науковці та практики. Потребу в доопрацюванні Законів 

України “Про захист економічної конкуренції”, “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” відзначають Кузьміна С., Некрасова Т. [212, с. 123]. Необхідність 

ухвалення законодавчого акту “Про захист конкуренції у банківській системі” та 

завершення розроблення Конкуренційно-процесуального кодексу України 

підкреслює Лобозинська С., яка вважає, що це дасть змогу “забезпечувати 

реалізацію механізму конкуренційного процесу та взаємодії його складових” [218, 

с. 205]. Погоджуємося із думкою науковців про необхідність створення 

спеціального законодавчого акта, який би врегульовував питання захисту 

економічної конкуренції у БС. Наголосимо, що потрібно висвітлити окремий 

розділ закону, який стосується залучення іноземного банківського капіталу. У 

структурі цього розділу, на наш погляд, мають бути такі основні аспекти: 

– порядок розгляду антимонопольними органами спільно з органами 

банківського нагляду можливості входження іноземного інвестора на український 

банківський ринок і виявлення антиконкурентних дій з боку іноземних інвесторів 

при створенні БІК і відкритті ФІБ; 

– процедура контролю за процесами злиття, об’єднання, поглинання, 

амальгамації банків за участю іноземних інвесторів для недопущення не лише 

монополізації на ринку одного чи кількох банків, а й недопущення концентрації 

та завоювання значної частки ринку іноземними інвесторами однієї країни, що 

негативно впливає на економічну безпеку держави; 

– розмежування банків за структурою їхньої власності та всебічна перевірка 

інвесторів з офшорних зон щодо виключення відтоку капіталів з країни, 

вивезення коштів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму; 

– визначення вартості банку у разі його продажу іноземним інвесторам 

задля мінімізації ризиків необґрунтованого завищення; 

– узгодженість дій антимонопольних органів та органів банківського 
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нагляду при проведенні процедури виходу іноземного інвестора з українського 

банківського ринку тощо. 

Серед напрямів удосконалення антимонопольного законодавства вважаємо 

за доцільне ухвалити Положення “Про недопущення монополізації банківського 

ринку іноземними інвесторами”, яке, крім іншого, мало б містити перелік 

системоутворювальних банків, що мають стратегічне значення для БС та 

економіки держави, і не можуть претендувати на продаж іноземним інвесторам 

через значний вплив на економічну та політичну безпеку. Основними з таких 

банків мають бути ПАТ “Державний ощадний банк України” і ПАТ 

“Укрексімбанк”, тобто банки з державним капіталом. Вважаємо, що ці банки (чи 

принаймні контрольний пакет акцій) мають залишатися у вітчизняній власності. 

Доцільно, на наш погляд, розробити “Правила професійної етики 

конкуренції у сфері ІБ в Україні”. Можливість розроблення таких Правил та 

їхнього погодження з АМКУ передбачена ст. 33 Закону України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції”. На кшталт Кодексу честі українського банкіра та 

Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів банків такі Правила мають 

визначати загальні принципи поведінки БІК на українському 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. Мета розроблення Правил така: 

– утримання від будь-яких дій у конкуренції, які суперечать традиціям і 

звичаям ведення банківського бізнесу; 

– забезпечення правдивого інформування про стан діяльності БІК і ФІБ, 

якість банківських послуг та тарифи на обслуговування банківських споживачів; 

– сприяння механізмів запобігання вчинення порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції та прав споживачів, добросовісне здійснення 

діяльності БІК та ФІБ; 

– зміцнення довіри до банків з боку кредиторів, інвесторів і споживачів 

банківських послуг. 

Зважаючи на вагомі переваги, які мають БІК порівняно з вітчизняними 
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банками, та задля забезпечення розвитку добросовісної конкуренції, основними 

принципами при здійсненні діяльності на ринку України БІК та ФІБ мають бути: 

добросовісність, законність, справедливість, дотримання ділового етикету та 

підтримання коректного ставлення сторін при укладенні угод, виключення 

нечесності ведення банківського бізнесу, щоб отримати неправомірні переваги та 

пільги тощо. Згідно з Правилами БІК і ФІБ в Україні зобов’язуються: 

– провадити свою діяльність згідно з чинним законодавством України щодо 

здійснення банківської діяльності та законодавства про захист економічної 

конкуренції, захист від недобросовісної конкуренції; 

– налагоджувати стосунки з учасниками банківського ринку на підставі 

взаємоповаги, довіри, професійної взаємодії та взаєморозуміння; 

– утримуватися від дій, які порушують принципи ринкової економіки і 

негативно позначаються на іміджі та конкурентоспроможності БС; 

– утримуватися від надання та поширення неправдивої, неточної, неповної 

чи іншої інформації, яка вводить суб’єктів ринку в оману щодо власної діяльності 

чи послуг, які надають БІК або щодо діяльності інших банків; 

– для підтримання власного позитивного іміджу та підвищення довіри 

клієнтів до банків проводити різноманітні заходи з питань, які пов’язані з 

недопущенням недобросовісної конкуренції, неетичної поведінки тощо; 

– забезпечувати збереження комерційної та банківської таємниці; 

– вживати заходів для запобігання змовам між банками, недобросовісним 

злиттям і поглинанням на банківському ринку, зловживанням монопольним 

становищем тощо. 

Багато БІК, турбуючись про добру репутацію та відомий бренд, 

розробляють і затверджують власні внутрішні правила поведінки й етичні норми 

ведення бізнесу – це ПАТ “Кредобанк” (Кодекс етики), ПАТ “Укрсоцбанк” 

(Хартія ділової етики), ПАТ “Креді Агріколь Банк” (Код етики), ПАТ “Альфа-

Банк” (Кодекс корпоративної етики), ПАТ “УкрСиббанк” (Професійна етика), 

ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (Кодекс професійної поведінки), ПАТ “ОТП 

Банк” (Кодекс етики), ПАТ “Правекс-Банк” (Етичний кодекс), ПАТ “Приватбанк” 
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(Кодекс корпоративної етики) та ін. 

Ще один напрям конкурентного регулювання ІБ – забезпечення 

ефективного розподілу функцій у структурі антимонопольних органів для 

якісного виконання покладених на них обов’язків. У контексті цього напряму 

важливе значення треба приділяти підвищенню конкурентоспроможності регіонів 

щодо залучення іноземних банківських капіталів, а також розподілу функцій 

антимонопольних органів на регіональному рівні для сприяння розвитку 

конкуренції між БІК і вітчизняними банками. Необхідність підвищення 

конкурентоспроможності України загалом і її регіонів відзначена у багатьох 

програмах економічного та соціального розвитку України. На думку 

М. Долішнього, найважливішим завданням регулювання регіонального розвитку є 

пошук співвідношення між обсягом та інструментарієм державного впливу та 

збереженням ринкових свобод [136, с. 11]. 

В Україні конкурентне регулювання виконує АМКУ. Він є державним 

органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення 

державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Основне завдання 

АМКУ – участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка 

відбувається за такими напрямами [7]: здійснення державного контролю за 

дотриманням, виявленням і припиненням порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції; контроль за концентрацією та узгодженими діями 

суб’єктів господарювання; контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, які 

виробляють (реалізують) суб’єкти природних монополій; сприяння розвитку 

добросовісної конкуренції; методичне забезпечення застосування законодавства 

про захист економічної конкуренції. 

У структурі АМКУ створено підрозділи, які безпосередньо пов’язані з 

конкурентним регулюванням банківського бізнесу та ІБ. При АМКУ діє також 

Громадська рада та Науково-експертна рада. Громадська рада – постійнодіючий 

колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, який створений для 

забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення 

громадського контролю за діяльністю АМКУ, налагодження ефективної взаємодії 
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АМКУ з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та 

реалізації державної політики. Вона веде свою діяльність на громадських засадах. 

Основні засади її функціонування регулює Положення “Про Громадську раду при 

Антимонопольному комітеті України”, погоджене розпорядженням АМКУ від 

13.04.2011 р. № 177-р. 

Науково-експертна рада при АМКУ – колегіальний дорадчий орган, 

створений для підготовки науково-експертних рекомендацій і пропозицій з 

питань визначення основних напрямів розвитку конкурентної політики, 

організації та діяльності АМКУ, методології і методики здійснення контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, розробки 

пропозицій щодо його застосування та вдосконалення, обговорення і вивчення 

найважливіших проблем з формування та реалізації державної конкурентної 

політики, забезпечення експертної оцінки реформ у конкурентній політиці, які 

провадять в Україні. Вона веде свою діяльність на громадських засадах, а основні 

принципи її роботи врегульовані Положенням “Про Науково-експертну раду при 

Антимонопольному комітеті України”, затвердженим розпорядженням АМКУ від 

20.04.2011 р. № 190-р. 

Для втілення правил і засад економічної конкуренції на міжнародному рівні 

створено Міжнародну мережу з питань конкуренції (ММК). Вона є єдиною 

міжнародною інституцією, сфера діяльності якої полягає лише в 

правозастосуванні конкурентних правил. У структурі ММК створено робочі 

групи, кожна з яких зосереджена на конкретній меті, програмі та плані дії. У 

частині конкурентного регулювання ІБ, на наш погляд, найбільше значення має 

Група з питань злиттів. Вона забезпечує підвищення ефективності механізму 

контролю за злиттям кожної з юрисдикцій та охоплює дві підгрупи: 1) 

повідомлення про злиття та процедури контролю (проводить дослідження 

процедурних аспектів повідомлень про злиття, відповідає за збір та опублікування 

інформації щодо правової регламентації питань злиття в законодавстві членів 

ММК тощо); 2) дослідження процесу злиття й аналіз (займається дослідженням та 

аналізом технічних інструментів для розслідування процесів злиття, враховуючи 
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існуючі норми з заборони злиттів і засоби та технології збирання доказової бази). 

Важливе значення в діяльності АМКУ має його взаємодія з міжнародними 

організаціями, які займаються питаннями розвитку та захисту конкуренції. Така 

співпраця дає змогу проводити багатосторонні консультації у сфері 

конкурентного регулювання, ознайомлюватися з новітніми методиками 

розроблення та впровадження конкурентного законодавства, розслідування справ, 

сприяти підвищенню професійного рівня працівників антимонопольних органів 

тощо. АМКУ підтримує зв’язки з Організацією Економічного Співробітництва та 

Розвитку (ОЕСР), якою створено Угорський Регіональний центр ОЕСР з питань 

конкуренції (РЦК) на базі Угорського конкурентного відомства (УКВ), плідно 

співпрацює з Конференцією ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), бере 

участь у роботі Міжурядової групи експертів з питань законодавства та політики 

у галузі конкуренції (МГЕ), є членом ММК тощо. 

Окремим напрямом конкурентного регулювання ІБ ми виділили оцінювання 

процесів злиття та поглинання у БС, зокрема у секторі ІБ, сприяння виявленню 

недотримання антимонопольного законодавства, контроль за концентрацією і 

централізацією іноземного банківського капіталу. Угоди про злиття чи 

поглинання БІК мають різну мотивацію: розширення ринку, збільшення своєї 

частки на ринку, захоплення нових ніш на ринку, перерозподіл затрат і прибутків 

між структурами, що об’єднуються, отримання податкових переваг тощо. У 

банківській практиці України найчастіше злиття чи об’єднання вітчизняного 

банку та БІК пов’язане з необхідністю підвищення рівня капіталізації банку, 

нагромадження капіталів чи виконання вимог регулювальних органів, отримання 

фінансової підтримки від іноземного інвестора тощо. Хоча багато економістів ще 

кінця ХІХ ст. були схильні розглядати злиття як природний наслідок 

конкурентної боротьби, а не щось, куди треба втручатися за допомогою 

антимонопольного законодавства [412, с. 73], вважаємо, що за сучасних умов 

глобалізації економіки, значного нарощення і МРК потрібно приділяти особливу 

увагу процесам концентрації капіталів задля забезпечення добросовісної 

конкуренції на ринку й обмеження монополізації у БС. 
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В Україні контроль за злиттям був запроваджений у 1992 р., хоча першу 

редакцію Закону про концентрацію ухвалили в кінці 1994 р., а почала діяти у 

1995 р. під назвою “Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного 

комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів 

господарювання (Положення про концентрацію) [132]. Нині процеси концентрації 

регламентують Закон України “Про захист економічної конкуренції”, Положення 

АМКУ Про порядок подання заяв до АМКУ про попереднє отримання дозволу на 

концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію) (2002), 

Постанова КМУ Про затвердження Порядку надання КМУ дозволу на узгоджені 

дії, концентрацію суб’єктів господарювання та ін. 

Процес об’єднання банківського капіталу в Україні почався ще в 1999 р., 

коли відбулося перше злиття – Укргазбанку та банку “Сервіс”. Тривав він також у 

наступні роки. Обсяг злиттів і поглинань в Україні загалом у 2006 р. становив 110 

угод на загальну суму 4,9 млрд дол. США, тобто близько 5,5 % від ВВП. Лідером 

за обсягами угод став саме фінансовий сектор України – 17 угод на загальну суму 

2,88 млрд дол. США [427, с. 43]. Дванадцять банків перейшли у власність 

фінансових груп із Європи, власниками ще двох банків стали російські інвестори. 

У 2006 р. простежувався підвищений інтерес іноземних інвесторів до БС України, 

що суттєво відрізняє його від злиттів і поглинань 1999–2005 рр., характерних 

об’єднаннями вітчизняних банків [427, с. 43]. Обсяг ринку злиття та поглинання в 

Україні в 2007 р. подвоївся і перевищив 10 млрд дол. США. [185, с. 31]. Дані 

щодо злиття та поглинання банків за участі іноземних інвесторів у 2000–2014 рр. 

наведено у табл. М.1 додатку М. Дані щодо банків, виключених з Державного 

реєстру банків України у зв’язку з реорганізацією у період 2001–2013 рр., подано 

у табл. М.3 додатку М. 

Дані табл. М.3 додатку М свідчать, що реально впродовж 2001–2013 рр. 

відбулось 17 об’єднань банків, де головно приєднувались малі вітчизняні банки 

до великих із припиненням функціонування малих. Як бачимо, у цих угодах 

брали участь здебільшого БІК. Найбільша активність у процесах реорганізації за 

участю БІК спостерігалась у 2007–2010 та 2012–2013 рр. Ці періоди пов’язані, на 
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наш погляд, із кризовими явищами в економіці країни. Банки, які не мали змоги 

виживати на ринку, змушені були приєднуватися до інших фінансово стійкіших 

банків, у тім числі до БІК. 

В Україні склалися три основні моделі поглинань вітчизняних банків: повне 

поглинання, часткове (портфельний продаж) і спільний бізнес. Найпоширеніший 

варіант – купівля контрольного пакета акцій і перехід установи під повний 

контроль транснаціонального банку. За такою схемою були продані АБ “Ажіо”, 

АППБ “Аваль”, ЗАТ “НРБ-Україна”, АКБ “Мрія”, АКБ “Укрсоцбанк”, АТ 

“Індекс-Банк”, АКБ “Райффайзенбанк Україна”. Портфельний продаж акцій 

українських банків представлений приватним розміщенням 10 % акцій АКБ 

“Форум” у Франкфурті та 20 % акцій ВАТ “Мегабанк” в ПФТС [248, с. 11]. 

Середні та дрібні українські банки залучають портфельних інвесторів – вони 

продають іноземним інституційним інвесторам невеликі пакети акцій. Для них 

таке приватне розміщення акцій є найзручнішим способом залучення коштів, 

оскільки випуск облігацій для середніх і малих банків не виправданий за 

дохідністю, а IPO (первинне публічне розміщення акцій) потребує багато часу та 

витрат [411, с. 61]. 

Конкурентна політика державних органів має передбачати заходи, які б не 

давали змоги монополізувати банківський ринок внаслідок проведення злиттів і 

поглинань банків, а особливо, якщо це стосується об’єднання великих банків з 

участю іноземних інвесторів. Це пов’язано з тим, що домінуюче становище 

іноземного банку на українському ринку дасть підстави йому диктувати власні 

умови ведення та розвитку БС країни, негативно впливатиме на фінансово-

економічну та політичну ситуації в країні. Тому важливе значення має виявлення 

антиконкурентних узгоджених дій, недопущення монополізації ринку та 

періодичне проведення оцінювання концентрації банківського ринку і сектору ІБ. 

Одним із напрямів конкурентного регулювання є розроблення та 

застосування санкцій з боку антимонопольних органів до БІК, їхніх 

відокремлених підрозділів і ФІБ за недотримання законодавчо визначених вимог. 

Законодавство про захист економічної конкуренції передбачає використання 
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спеціальних правових механізмів, які спрямовані на попередження 

антиконкурентних узгоджених дій, недопущення антиконкурентних змов, 

попередження монопольних утворень тощо. Зазначимо також, що у структурі 

АМКУ створені відповідні підрозділи, зокрема, Управління розслідувань 

недобросовісної конкуренції, який охоплює відділ розслідувань недобросовісної 

конкуренції виробничої сфери, відділ розслідувань недобросовісної конкуренції 

невиробничої сфери. Проте немає окремо виділеного структурного підрозділу або 

відповідальних осіб у сфері банківського бізнесу і, зокрема, щодо участі 

іноземних інвесторів на банківському ринку. Деякі науковці пропонують 

підвищити ефективність роботи Комітету шляхом об’єднання зусиль АМКУ та 

НБУ, створивши постійнодіючу комісію щодо виявлення порушень банків [218, с. 

219]. Погоджуємося з позицією науковців про необхідність координації діяльності 

АМКУ та НБУ в частині запобігання недобросовісної конкуренції. У Законі 

України “Про банки і банківську діяльність” зазначено, що НБУ має право 

застосовувати заходи впливу до банків за порушення умов забезпечення 

конкуренції у БС. Особливої уваги, на нашу думку, потребують координація та 

співпраця з закордонними антимонопольними органами в частині виходу 

міжнародних банківських груп на закордонні ринки, оскільки першочергового 

нагляду в ІБ потребують фінансовий стан і репутація іноземних інвесторів, які 

виходять на український ринок. 

Важливе значення в контролі за виявами недобросовісної конкуренції, на 

наш погляд, відіграють банківські об’єднання та асоціації. В Україні створена 

низка асоціацій: АУБ, НАБУ, Асоціація “Український кредитно-банківський 

союз” та їхні регіональні підрозділи тощо, які відстоюють інтереси банків, 

впливають на формування правового забезпечення банківського бізнесу тощо. 

Також в Україні з 2012 р. функціонує Форум Провідних Міжнародних 

Фінансових Установ, який об’єднує в собі деякі банки з іноземними інвесторами – 

великими міжнародними фінансовими групами. Вважаємо, є потреба у створенні 

в Україні Асоціації банків з іноземним капіталом, до складу якої мають входити 

усі БІК, які функціонують в Україні. Такі асоціації іноземних банків створено у 



 340 

багатьох зарубіжних країнах, зокрема Швейцарії, Великобританії та ін. Створення 

такої асоціації та координація її діяльності з іншими недержавними 

контролюючими структурами позитивно вплине на формування конкурентного 

середовища діяльності банків, поліпшення розвитку банківництва, оскільки дасть 

змогу БІК відстоювати інтереси ведення банківського бізнесу на українському 

ринку, зменшити використання корупційних схем, мінімізувати ризики 

банківництва на локальному рівні. На думку представників органів влади, для 

тих, хто має намір проводити свій бізнес в Україні, найважливіші локальні умови 

– взаємовідносини з місцевими органами влади, законодавство, яке захищає 

інтереси інвесторів тощо. Проте вже працюючі в Україні інвестори мають суттєві 

претензії до умов ведення бізнесу та так званих локальних умов [234, с. 13]. 

Найчастіше основними видами порушень конкурентного законодавства в 

ІБ, щодо яких антимонопольні органи проводять розслідування та вживають 

відповідні санкції, є такі: 

– узгоджені дії в частині злиття чи поглинання БІК; 

– узгоджені дії між окремими банківськими та страховими установами, що, 

з одного боку, не дає змоги клієнтам банків на власний розсуд обирати страхову 

компанію при укладенні кредитних чи інших договорів, а з іншого – перешкоджає 

доступу на ринок інших страхових компаній, обмежуючи їхню 

конкурентоспроможність. Найбільшими порушниками є: ПАТ КБ “Приватбанк”, 

ПАТ “Укрсоцбанк”, ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ “ОТП Банк”, ПАТ “Райффайзен 

Банк Аваль” [443, с. 189]. У 2007 р. АМКУ рекомендував припинити ПАТ 

“Райффайзен Банк Аваль” нав’язувати позичальникам послуги страхових 

компаній “Еталон” та “Fortis. Страхування життя Україна”, ПАТ “УкрСиббанк” 

працював здебільшого з пов’язаними страховими компаніями, зокрема, 

“Українським страховим альянсом” [411, с. 69]; 

– подання неповної інформації або інформації, яка вводить в оману 

споживачів банківських послуг, зокрема, про вартість кредитів, депозитів та 

інших видів банківських продуктів, поширення рекламних оголошень з 

інформацією, яка не відповідає дійсності, тощо. 
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АМКУ серед різних видів відповідальності зазвичай використовує 

встановлення штрафних санкцій за порушення конкурентного законодавства. 

Серед справ, розглянутих АМКУ у 2012–2013 рр. у сфері ІБ, були такі: у 2012 р. 

накладення штрафу на ПАТ “Платинум Банк” у розмірі 50 тис. грн. за поширення 

оманливої реклами про кредити, зокрема, подання неповних відомостей і 

замовчування окремих фактів про суму всіх витрат споживача за кредитом (річну 

процентну ставку, розміри комісій, вартість страхових послуг тощо) [7]. 

Фігурувала і назва БІК також у справі, розглянутій АМКУ у 2013 р. Зокрема, 

АМКУ оштрафував ТОВ “Український Прогресивний Альянс” (м. Харків) на 140 

тис. грн. за недобросовісну конкуренцію. АМКУ виявив використання ТОВ 

“Український Прогресивний Альянс” позначення “Б.А.Н.К. ERSTE”, що 

асоціювалось у споживачів з установою ПАТ “Ерсте Банк” та призвели до 

переплутування з діяльністю цього банку. У 2013 р. було накладено штраф у 

розмірі 100 тис. грн. на ПАТ “Дельта Банк” за вчинення порушення, яке полягало 

у поширенні в рекламних оголошеннях, які розміщували в м. Кіровоград, 

неправдивої інформації про найвищі ставки за депозитами. Це не відповідало 

дійсності і призвело до введення споживачів в оману та порушення законодавства 

про захист від недобросовісної конкуренції [132]. 

Серед напрямів конкурентної політики державних органів у банківництві 

виділяємо поліпшення конкурентоспроможності окремих банків і всієї БС 

України та забезпечення поліпшення інвестиційного клімату для залучення 

іноземних інвесторів у БС. Значно на конкурентоспроможність вітчизняної БС 

впливає рейтинг глобальної конкурентоспроможності України. За результатами 

розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності з огляду на складові 

Україна щороку втрачає свої позиції. За рейтингом України за 2014–2015 роки (зі 

144 країн світу) найнижча позиція спостерігалася за таким складовими індексу як 

“Інститути” (130 місце), “Ефективність товарних ринків” (112), “Розвиток 

фінансового ринку” (107), “Макроекономічна стабільність” (105). Низькі рейтинги 

категорії “Інститути” стосуються державних установ, зокрема марнотратства 

державних витрат (138), прав власності (135), зловживання впливом (131), 
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безпеки (124) та ін. У групі показників “Розвиток фінансового ринку” найнижчий 

показник стосувався міцності банків (138 місце в рейтингу), регулювання 

фондового ринку – 127, доступність фінансових послуг – 123. У категорії 

“Ефективність товарних ринків” найгірші показники стосувалися конкуренції 

(125 місце). Не набагато вище розмістилася країна в рейтингу за показниками 

прямих зовнішніх інвестицій та передачі технологій (127), впливу оподаткування 

на стимули до роботи (135) тощо. Серед конкурентних переваг економіки України 

ані БС, ані фінансових ринків не було відзначено [293]. За такими показниками 

України, очевидно, що й привабливість для іноземних інвесторів є низькою за 

наявності ризиків значних втрат від вкладення капіталу. 

Залежно від стратегії діяльності, банки зарубіжних країн чи великі 

міжнародні банківські групи шукають для себе в інших країнах вигідніші 

регулятивні режими та перспективи виходу на ринки з меншою, ніж у своїй 

країні, конкуренцією. Тобто, іноземні інвестори входять на менш ефективні 

ринки, щоб реалізувати свої конкурентні переваги – якісні послуги, більша 

ресурсна база, ефективніші методи управління банківськими ризиками та ведення 

банківського бізнесу, що в підсумку підвищує конкуренцію на банківському 

ринку [75, с. 58]. Говоримо про прямий і зворотний взаємозв’язок між 

конкурентоспроможними на зарубіжних і міжнародних ринках БІК, які входять на 

ринок країни, і формують конкурентну культуру, сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних банків і БС держави загалом. Портер М. 

довів, що конкурентоспроможність організації у підсумку зумовлюється 

конкурентоспроможністю її економічного оточення [303]. Тобто ефективність 

сукупності банків БС країни формує її конкурентоспроможність як складову 

конкурентоспроможності національної економіки та є показником привабливості 

БС для переливання капіталів і припливу іноземних інвестицій. Аналіз основних 

показників конкурентоспроможності БС України допоміг виявити певні зміни 

(табл. 4.4). Так, з даних табл. 4.4 видно стрімке зростання показників 

співвідношення активів, власного капіталу та зобов’язань до ВВП БС України 

загалом і БІК до початку 2009 р., після чого відбувалось зниження майже за усіма 
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показниками. Отже, індикатори потужності БС та значимості банків для 

економіки України на кінець 2014 р. погіршилися порівняно з попереднім 

періодом. Порівняно з 2008 р. ці показники, хоч і незначно, зросли. Показник 

співвідношення активів вітчизняної БС до ВВП збільшився в 1,01 раза (з 83,17 % 

у 2008 р. до 84,04 % у 2014 р.). Хоча збільшення було незначним, проте практика 

зарубіжних країн засвідчує, що таке співвідношення активів банків означає 

низьку конкурентоспроможність банків України порівняно з іноземними банками 

на міжнародних ринках. У Великій Британії, Франції, Німеччині частка загальних 

активів банків становить 300–400 % ВВП [218, с. 209]. 

Таблиця 4.4 

Основні показники конкурентоспроможності БС та БІК в Україні,  

2007–2014 рр. (станом на кінець року), %
*
 

                                   Рік 

Показник 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Співвідношення власного капіталу 

усіх банків України до ВВП 
9,65 12,58 13,16 12,72 11,94 12,06 13,14 9,45 

Співвідношення власного капіталу БІК 

до ВВП 
3,70 5,88 5,38 5,34 6,17 6,35 6,02 4,94 

Співвідношення зобов’язань усіх 

банків України до ВВП 
73,51 85,10 82,47 74,30 69,03 67,81 74,05 74,59 

Співвідношення зобов’язань БІК до ВВП 32,07 47,63 44,78 37,51 42,75 40,57 42,47 44,23 

Співвідношення активів усіх банків 

України до ВВП 
83,17 97,68 95,63 87,02 80,97 79,87 87,19 84,04 

Співвідношення активів БІК до ВВП 35,77 53,51 50,28 42,85 48,92 46,92 48,49 49,17 
*
 Розраховано автором за даними фінансової звітності банків [106]. 

 

Основні методи ДРІБ у сфері антимонопольних і конкурентних відносин 

державних органів – правові методи, тобто розроблення та ухвалення відповідних 

законодавчих і нормативно-правових актів, які забезпечують недопущення 

монополізації на банківському ринку за участю іноземних інвесторів та 

мінімізацію ризиків щодо вчинення антиконкурентних узгоджених дій 

учасниками ІБ. Це Кодекси України, законодавчі акти, а також розпорядження, 

правила, положення, типові вимоги, методики АМКУ та ін. 

Серед адміністративних методів, які застосовують антимонопольні органи в 

Україні для регулювання розвитку ІБ та БС, найбільш поширеними є отримання 

дозволів на: концентрацію суб’єктів господарювання, узгоджені дії суб’єктів 
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господарювання, а також отримання дозволів КМУ на узгоджені дії, 

концентрацію, на які АМКУ не надав дозволу. Також до адміністративних 

методів зачисляємо: вимоги, які ставлять до об’єкта регулювання, зокрема щодо 

недопущення ним монополізації на ринку та забезпечення розвитку конкуренції, 

вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання, вимоги до порядку подання 

заяв та інших документів на отримання дозволів від антимонопольних органів, 

обмеження чи заборона на узгоджені дії або концентрацію тощо. Відповідальність 

за недотримання антимонопольного законодавства та порушень, виявлених під 

час розслідувань і перевірок, визначають у вигляді санкцій, зокрема: штрафів (за 

порушення) та пені (за прострочення сплати штрафу); анулювання угод, які 

визнані як антиконкурентні дії; примусовий поділ суб’єкта, який займає 

монопольне (домінуюче) становище на ринку; скасування наданих дозволів, 

адміністративна відповідальність тощо. 

До специфічних методів антимонопольного регулювання ІБ зараховуємо: 

перегляд рішень, прийнятих АМКУ, у справах про порушення антимонопольного 

законодавства (зокрема, у процесах концентрації БІК на ринку); схвалення 

проектів нормативно-правових актів, розроблених АМКУ, з питань, що належить 

до його компетенції (наприклад, у частині захисту конкуренції на різних ринках, у 

тім числі банківському); офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів 

і надання рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства про 

захист економічної конкуренції; рекомендації щодо вжиття заходів, спрямованих 

на обмеження монополізму (найчастіше такі рекомендації стосуються ринків 

послуг страхування ризиків позичальників банків). 

Серед рекомендацій АМКУ, які були надані у 2013 р. БІК, щоб запобігти 

порушенню законодавства про захист економічної конкуренції та сприяти 

розвитку конкуренції, передусім зазначимо [132]: 

– обов’язкові для розгляду рекомендації, надані ПАТ КБ “Приватбанк”, 

щодо забезпечення вільного доступу та своєчасного поновлення інформації у 

друкованому вигляді у всіх приміщеннях банку про перелік страхових компаній, 

перевірених банком, доступ до яких має бути вільним для наявних і потенційних 
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клієнтів-позичальників банку; 

– рекомендації для проведення заходів, спрямованих на розвиток 

конкуренції, надані ПАТ “Ідея Банк”, щодо забезпечення оприлюднення, вільного 

доступу та своєчасного поновлення інформації про вимоги банку до страхових 

компаній, договорів страхування, які приймаються банком як забезпечення за 

кредитом, шляхом розміщення інформації у всіх приміщеннях банку та 

відділеннях у доступних місцях для потенційних позичальників і страховиків. 

До специфічних методів державного регулювання конкуренції в ІБ доцільно 

зачислити: розроблення прогнозів, програм розвитку (зокрема, розроблений і 

поданий на ухвалення до ВРУ у 2013 р. проект закону України про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2014–2024 рр.); 

утворення постійно діючих адміністративних колегій АМКУ, надання потрібної 

інформації відповідним органам (органам влади, місцевого самоврядування, 

компетентним органам інших держав) з питань антимонопольного та 

конкурентного законодавства, виявлення його порушень тощо. 

Отже, вітчизняні антимонопольні органи, які здійснюють ДРІБ, 

використовують у своєму арсеналі різноманітні методи та інструменти 

регулювання. АМКУ проводить значну роботу щодо зменшення монополізації 

ринків і розвитку добросовісної конкуренції. Водночас недостатньо уваги 

приділено конкурентному регулюванню саме в БС та окремо не відзначено 

необхідність забезпечення дотримання конкурентного законодавства БІК. Саме 

тому важливого значення набуває необхідність удосконалення правових методів, 

зокрема ухвалення відповідних законодавчих і нормативно-правових актів у цій 

сфері, координація зусиль щодо регулювання процесів злиття, поглинання та 

концентрації в ІБ, визначення адекватних заходів за порушення конкурентного 

законодавства, а також усвідомлення банками необхідності добросовісного та 

прозорого ведення бізнесу, сприяння підвищенню інвестиційної привабливості, 

конкурентоспроможності БС та економіки України. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Правове регулювання ІБ передбачає діяльність міжнародних та 

державних органів щодо розроблення та контролю за дотриманням міжнародних і 

національних законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, які прямо 

чи опосередковано спливають на функціонування суб’єктів ІБ, що діють на 

території України, забезпечуючи захист інтересів акціонерів, вкладників і 

кредиторів та сприяють підтримці фінансової стабільності БС. 

2. Основними класифікаційними ознаками правового регулювання ІБ є: 

територія охоплення та дія правового акта, суб’єкти правотворчої діяльності, тип 

правового документа, сфера впливу, норми права, характер дії правового акта та 

ін. Правове регулювання ІБ в Україні складає кодекси, закони ВРУ, положення, 

постанови, інструкції НБУ та інші документи, які врегульовують банківську 

діяльність на загальних підставах, водночас відсутні спеціальні окремі правові 

документи, які регламентують ІБ в Україні. 

3. НБУ як регулятор банківського ринку ухвалює нормативні акти і 

визначає вимоги до діяльності банків в Україні. У регулюванні ІБ НБУ виконує 

різні функції, серед яких: нормотворча, реєструюча, обмежувальна, операційна, 

структуризаційна, наглядова, рекомендаційна, інформаційна. У межах цих 

функцій НБУ розробляє порядок реєстрації БІК, акредитації ФІБ і представництв, 

визначає правила організації їхньої діяльності на ринку, встановлює обмеження та 

обов’язкові вимоги, забезпечує підтримання стабільності БС загалом, проводить 

нагляд та контроль за роботою БІК і ФІБ, подає рекомендації і пропозиції та 

інформує суб’єктів ринку про особливості функціонування. 

4. В Україні відбуваються злиття та приєднання БІК за рішенням власників, 

а також перетворення шляхом зміни організаційно-правової форми за вимогами 

законодавства. У періоди кризових явищ в економіці та БС України 

ліквідовувались головно банки з вітчизняним капіталом, а БІК характеризувались 

вищою стабільністю та ринку і залучали фінансову підтримку з боку 

материнських структур з-за кордону. 
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5. Основи податкового регулювання ІБ сформовано та викладено в 

Податковому кодексі України. Недоліки податкового регулювання ІБ пов’язані з 

частим реформуванням податкових органів та змінами податкового 

законодавства, потребою врегулювання питань ухилень від сплати податків БІК 

тощо. БІК в Україні сплачують загальнодержавні податки та місцеві податки і 

збори. При оподаткуванні БІК необхідно враховувати вимоги, які ставляться до 

банків загалом, а також враховувати особливості оподаткування нерезидентів. 

6. Для здійснення податкового регулювання ІБ необхідно дотримуватися 

таких принципів: обов’язковості, пропорційності, необтяжливості, стабільності, 

ставового забезпечення, стимулювання, відповідальності. Основними напрямами 

покращення податкового регулювання ІБ має бути удосконалення податкового 

законодавства, функцій податкових органів, виявлення схем ухилення від сплати 

податків через участь у БІК власників з офшорних зон, застосування санкцій за 

порушення податкового законодавства, оптимізація податкової політики. 

7. Конкурентне регулювання ІБ в Україні проводиться АМКУ на підставі 

загальних правових документів, які містять вимоги для забезпечення 

добросовісної конкуренції у підприємництві та банківництві. Удосконалення 

потребує як правова база в частині регулювання конкурентних відносин з БІК і 

ФІБ, так і інституційна складова, зокрема створення саморегулівних організацій і 

об’єднань, які формуватимуть засади прозорої та чесної діяльності БІК і ФІБ. 

8. Банки з українським капіталом мають низьку конкурентоспроможність 

порівняно з БІК, а БС України характеризується низькою 

конкурентоспроможністю, про що свідичть показники діяльності банків України. 

З огляду на це БС України не відзначається привабливістю для іноземних 

інвесторів, на що впливає також загальний рівень розвитку економіки, корупція, 

тінізація бізнесу та політична ситуація в державі. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [49; 54; 

60; 61; 62; 65; 70; 216; 484]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

5.1. Оцінювання фінансово-економічної безпеки України в умовах 

розвитку іноземного банківництва 

 

Іноземний банківський капітал впливає на розвиток економіки країни та її 

фінансово-економічну безпеку. Побудова ефективної системи фінансово-

економічної безпеки держави під впливом участі іноземних інвесторів є одним із 

ключових аспектів державного регулювання. Окрім цього, важливого значення 

набуває виявлення тих змін, які привносить іноземний банківський капітал в 

умовах циклічності розвитку економіки, а також виявлення того, за яких 

кількісних та якісних характеристик ІБ відбуватимуться негативні чи позитивні 

зміни, враховуючи різні сценарії розвитку економіки (песимістичний сценарій, 

реалістичний та оптимістичний прогноз). Побудова моделі впливу ІБ на основні 

індикатори фінансово-економічної безпеки України повинна базуватися на певній 

методиці та послідовності її відображення. На нашу думку, побудову визначеної 

моделі доцільно здійснювати із використанням кореляційно-регресійного аналізу, 

послідовність проведення якого зображена на рис. 5.1. 

Для здійснення аналізу на першому етапі потрібно провести специфікацію 

моделі, тобто вибрати її структуру та визначити набір пояснюючих змінних. Нами 

визначено основні індикатори фінансово-економічної безпеки держави як 

результативні показники (у). До них ми зачислили 11 показників, серед яких: 

ВВП, рівень інфляції, дефіцит бюджету, валовий зовнішній борг, рівень тіньової 

економіки, грошова маса, міжнародні резерви НБУ, вартість кредитів та ін. На 

наступному етапі для проведення аналізу ми обрали найбільш вагомі факторні 

змінні – показники розвитку ІБ, які можуть мати вплив на фінансово-економічну 

безпеку держави (х). До таких ми зачислили 19 показників, серед яких основні 

дані діяльності БІК в Україні. Часовим інтервалом порівняння впливу показників 
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обрано період 01.01.2007-01.01.2015 р., тобто за 9 повних років. Факторні та 

результативні показники та їхні значення за обраний період для проведення 

кореляційно-регресійного аналізу наведені у табл. Ц.1, Ц.2 додатка Ц. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Послідовність кореляційно-регресійного аналізу впливу показників 

ІБ на основні індикатори фінансово-економічної безпеки України 

 

За допомогою визначених індикаторів фінансово-економічної безпеки та 

чинників впливу на неї варто проаналізувати стан фінансово-економічної безпеки 

за обраний період, здійснити оптимістичний, реалістичний і песимістичний 

прогнози зміни цих індикаторів під впливом зміни основних показників ІБ, 

вивчити найбільший вплив факторних показників і виявити негативні наслідки 

такого впливу, сформулювати напрями запобігання розвитку негативних 

тенденцій, вносити корективи, встановлювати обмеження або застосовувати 

стимулюючі чинники та прогнозувати майбутні зміни в економіці. 

Припустимо, що деяка змінна у залежить від множини незалежних змінних 

х1, х2, …, хn. Тоді у випадку лінійної форми взаємозв’язку взаємодію всіх 

факторних показників (х1, х2, …, хn) з результативним показником (y) можна 

зобразити у вигляді рівняння множинної регресії [145, с. 465]: 

nn
xbxbxbby ...

22110
,                         (5.1) 

де  у – залежна змінна; х1, х2, …, хn – незалежні змінні; b0 – вільний член; 

b1, b2, …, bn – невідомі параметри моделі; ε – випадкова величина (збурення);  

n = 1, 2, … , 7 

Для оцінки невідомих параметрів (b1, b2, …, bn) рівняння для кожної 

Визначення результативних показників (у) 

– основних індикаторів фінансово-

економічної безпеки держави 

1 етап 

Виявлення чинників (показників розвитку 

іноземного банківництва), які впливають на 

результативні показники (х) 

2 етап 

Розроблення кореляційно-регресійної 

моделі, яка демонструє вплив та 

взаємозв’язки обраних показників 

4 етап 

Обрання часового інтервалу для виявлення 

впливу чинників на результативні показники у 

різні періоди 

3 етап 

Перевірка якості моделі, кількісне 

оцінювання її параметрів, інтерпретація 

отриманих результатів дослідження 

5 етап 
Побудова прогнозних сценаріїв розвиту 

економіки за песимістичних та оптимістичних 

змін показників ІБ та формулювання висновків 

6 етап 
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залежної змінної у використовується метод найменших квадратів, за яким ці 

параметри обираються таким чином, щоб сума квадратів відхилень значень, 

знайдених за рівнянням, від емпіричних значень у була мінімальною. 

Для проведення кореляційно-регресійного аналізу та побудови моделі 

необхідно визначити та перевірити наявність явища мультиколінеарності, тобто 

лінійної залежності між факторними змінними. В економічних моделях 

мультиколінеарність, як правило, проявляється у стохастичній формі. Якщо 

присутнє явище мультиколінеарності, то різні фактори (хі) взаємно дублюють 

один одного. Для цього побудуємо матрицю парних кореляцій для факторних 

змінних (табл. Ц.3 додатка Ц). Проведений аналіз виявив присутність явища 

мультиколінеарності між незалежними змінними (коли значення парного 

коефіцієнта кореляції складає більше 0,9). З метою усунення явища 

мультиколінеарності для подальшого аналізу ми залишили лише сім факторних 

показників (х2, х3, х5, х11, х14, х15, х17), решту – виключили з нашої моделі. 

Використовуючи інтегровану систему статистичного аналізу та обробки 

даних STATISTICA нами проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу ІБ на 

показники фінансово-економічної безпеки України. За допомогою функції 

множинної регресії обираємо залежні змінні (у) та незалежні змінні (х). Виявлення 

зв’язків кожного факторного показника (х) і кожного результативного показника 

(у) показало, що різні незалежні змінні мають різну тісноту зв’язку із залежними 

змінними (табл. Ц.4 додатка Ц). Визначення тісноти зв’язку між змінними 

проводимо за шкалою Чеддока, за якою якщо величина абсолютного значення 

парного коефіцієнта кореляції складає до 0,3, то лінійний зв’язок між двома 

випадковими величинами практично відсутній, якщо 0,31–0,5, то зв’язок слабкий, 

якщо 0,51–0,7, то помітний зв’язок, діапазон 0,71–0,9 показує сильний зв’язок, а 

0,91–0,99 – дуже сильний зв’язок. 

Оскільки незалежні змінні мають різну тісноту зв’язку із різними 

результативними показниками, то найбільш показовим буде включення у 

рівняння регресії не всіх факторних змінних (тобто тих, які сильно впливають і 

тих, вплив яких є незначний), а лише тих, які є найбільш впливовими. Тому 
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обравши метод покрокового включення у рівняння регресії спочатку 

включаються ті незалежні змінні, які максимально тісно корелюють з 

результативним показником. Вони будуть включатись до тих пір, поки 

статистична значимість бета-коефіцієнта не почне перевищувати 0,1. Якщо рівень 

значимості дорівнюватиме 0,1, то змінні далі не додаються. Результати 

проведеного аналізу та отримані рівняння для результативних показників (у1, у2, .., 

у11) наведені у табл. Ц.5 додатка Ц. Оціночні рівняння для кожної залежної 

змінної можемо записати наступним чином: 

y1 = 1026089 - 7851x3 + 4135x14 + 1,138x15       (5.2) 

y2 = -14,3702 - 0,0006x17 + 0,0849x14 + 0,0001x15 + 0,2156x3 - 0,7563x11  (5.3) 

y3 = 7,438986 - 0,039175x14 - 0,084264x11       (5.4) 

y4 = 71,89828 - 0,04671x14 - 0,00091x17 - 0,13178x3 + 0,51238x2 - 0,38371x5 +  

+ 0,00002x15           (5.5) 

y5 = 33,35739 - 0,00025x17 - 0,03751x14  + 0,00001x15     (5.6) 

y6 = 584892,420 - 1519,276x3 + 752,179x14 + 2,826x15  -  31340,082 x11 + 

+ 10478,221x2 - 0,572x17 + 469,513x5       (5.7) 

y7 = -7652,9615 + 1976,5521x2 + 2,3861x3 - 1144,7866x5 + 0,2050x17 + 0,0229x15 + 

+ 63,2938x14 + 193,0532x11         (5.8) 

y8 = 15,21333 + 0,33186x11 - 0,31836x2 + 0,02024x5 + 0,00007x17 -0,03983x14 +  

+ 0,03201x3            (5.9) 

y9 = -3,90363 -0,06427x14 - 0,00023x17 + 0,42844x5 - 0,00003x15   (5.10) 

y10 = -1,05538 + 0,00112x17 + 0,09698x14 - 1,12193x11 + 0,95454x2   (5.11) 

y11 = -3,91636 + 0,00016x17 - 0,30619x11 - 0,01583x14 + 0,13738x2 + 0,14571x5 +  

+ 0,03602x3 + 0,00001x15         (5.12) 

Наступним етапом є перевірка якості моделі. Для оцінки значущості й 

адекватності рівнянь множинної регресії необхідно проаналізувати такі 

показники, як: 1) коефіцієнт множинної кореляції (R), який показує щільність 

кореляційних зв’язків між залежною і незалежними змінними; 2) коефіцієнт 

детермінації (R
2
), який дає кількісну оцінку міри аналізованого зв’язку (показує 

частку варіації результативної ознаки, що перебуває під впливом чинників, що 
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вивчаються, і чим ближче значення R
2
 до 1, тим у більшій мірі рівняння регресії 

пояснює аналізований чинник, наприклад, якщо значення R
2
 × 100, то це покаже, 

на скільки відсотків впливає фактор на результативний показник, якщо R
2
 прямує 

до 0, то у вибірці відсутній взаємозв’язок між залежною та незалежними 

змінними); 3) р-рівень – характеризує статистичну значимість результатів 

дослідження (значення р-рівня 0,05 є мінімально допустимим, чим менше 

значення р-рівня (0,01, 0,005, 0,001), тим більш статистично значимими є 

результати); 4) F-критерій Фішера (розрахункове значення (Fрозр.) порівнюється з 

табличним (Fтабл.), якщо Fрозр.>Fтабл., тоді нульова гіпотеза відхиляється і 

приймається альтернативна, що свідчить про адекватність побудованої моделі, 

тобто підтверджується наявність істотного зв’язку між залежною та незалежними 

змінними побудованої моделі) [145, с. 500]; 5) t-статистика Стьюдента допомагає 

виявити значущість оцінок параметрів багатофакторної моделі (обчислені 

значення t-критеріїв порівнюються з критичними значеннями, знайденими за 

таблицями відповідно до значень р-рівня статистичної значущості); 6) стандартна 

помилка оцінки параметра регресії використовується для оцінки якості вибору 

функції регресії [145, с. 498] (чим сильніше розсіювання значень пояснювальної 

змінної та чим більший об’єм вибірки, тим менша стандартна помилка, а чим 

більша частка варіації значень змінної у непояснена її залежністю від х, тим 

більша стандартна помилка коефіцієнта регресії). 

Перевірка побудованих нами моделей і рівнянь множинної регресії 

підтвердила припущення про наявність взаємозв’язків залежних і незалежних 

змінних. Статистика моделі подана у табл. Ц.5 додатка Ц. 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 також близькі до 1 значення коефіцієнтів детермінації 

R
2
 підтверджують адекватність побудованої моделі (табл. 5.1). 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 
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прийнятному рівні). Це показує, що понад 90 % варіації залежних змінних 

пояснюється варіацією обраних незалежних змінних. 

Таблиця 5.1 

Результати кореляційно-регресійного аналізу індикаторів фінансово-

економічної безпеки держави під впливом показників ІБ та перевірка 

адекватності регресійної моделі 

№ 

з/п 

Результативні показники, для яких  

описуються кореляційні зв’язки 

Оцінювання адекватності 

регресійної моделі 

1 ВВП (у фактичних цінах), млн. грн (у1) 
F(3,5)розр. = 99,16162; Fтабл. = 5,41 

R = 0,991701; R
2 
= 0,983470 

2 Рівень інфляції, % (у2) 
F(5,3)розр. = 10,981275; Fтабл. = 9,01 

R = 0,973752; R
2 
= 0,948192 

3 Дефіцит бюджету, % до ВВП (у3) 
F(2,6)розр. = 14,420953; Fтабл. =5,14 

R = 0,909832; R
2 
= 0,827794 

4 Валовий зовнішній борг в % до ВВП (у4) 
F(6,2)розр. = 3099,986; Fтабл. = 19,33 

R = 0,999946; R
2 
= 0,999892 

5 Рівень тіньової економіки, % до ВВП (у5) 
F(3,5)розр. = 79,314014; Fтабл. = 5,41 

R = 0,989656; R
2 
= 0,979419 

6 Грошова маса, млн. грн (у6) 
F(7,1)розр. = 27659,37; Fтабл. = 238,89 

R = 0,999997; R
2 
= 0,999995 

7 Міжнародні резерви НБУ, млн. дол. США (у7) 
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) 

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) 

F(4,4)розр. = 31,93692; Fтабл. = 6,39 

R = 0,984702; R
2 
= 0,969639 

10 
Рентабельність капіталу банківської системи України (ROЕ), % 

(у10) 

F(4,4)розр. = 79,74711; Fтабл. = 6,39 

R = 0,993789; R
2 
= 0,987616 

11 
Рентабельність активів банківської системи України (ROA), % 

(у11) 

F(7,1)розр. = 483,2379; Fтабл. = 238,89 

R = 0,999852; R
2 
= 0,999704 

 

Запинимось детальніше на отриманих результатах. Параметри рівнянь b0 

визначають рівень залежних показників за умови, що всі чинники дорівнюють 

нулю (табл. Ц.5 додатка Ц). Параметри b1, b2, … b7 – часткові коефіцієнти 

регресії, які вимірюють вплив відповідної змінної. Аналізуючи зв’язок показників 

ІБ з ВВП бачимо дуже сильний вплив темпів приросту іноземного капіталу в 

статутних капіталах БІК (х3), а також сильним впливом відзначаються темпи 

приросту активів БІК (х14) та обсяги активів БІК в іноземний валюті (х15). При 

цьому, побудоване рівняння регресії показало, що зростання темпів приросту 

іноземного капіталу в статутних капіталах БІК призведе до зменшення ВВП. 

Залежність рівня інфляції від показників ІБ є не значною, зокрема тіснота зв’язку 

є слабкою і практично відсутньою за окремими незалежними змінними. 

Математична модель засвідчує, що на рівень інфляції в Україні більшою мірою 
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впливають інші чинники, ніж показники ІБ, тому робимо висновок, що 

негативного чи критичного впливу діяльність БІК в Україні на рівень інфляції не 

має. Дефіцит бюджету України, окрім інших чинників, змінюється обернено 

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

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

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

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

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

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

капіталі БС України (х5) обернено впливають на валовий зовнішній борг. Так, за 

умови зростання цих показників він буде зменшуватись.  

Побудовані рівняння регресії показують, що зміна темпів приросту активів 

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

майже на всі обрані нами залежні змінні, зокрема на рівень тіньової економіки, 

грошову масу, розмір міжнародних резервів НБУ, вартість кредитів, частку 

простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, 

рентабельність капіталу (ROЕ) і рентабельність активів БС України (ROA). 

Розраховані значення парних коефіцієнтів кореляції показують різну тісноту 

лінійних зв’язків між незалежними і залежними змінними (табл. Ц.4 додатка Ц). 

Так, якщо темпи приросту активів БІК (х14) мають дуже сильний вплив на валовий 

зовнішній борг і сильний вплив на ВВП, дефіцит бюджету, рівень тіньової 

економіки, частку простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі 

кредитів, ROЕ та ROA, то на рівень інфляції сила впливу є слабкою. 

Регресійні моделі показують також, що на грошову масу, міжнародні 

резерви НБУ та рентабельність активів БС впливають усі з досліджуваних 

незалежних змінних, однак із 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 враховані до рівняння регресії. 
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За допомогою отриманих регресійних рівнянь можемо побудувати різні 

сценарії розвитку та зміни основних показників фінансово-економічної безпеки 

держави. Встановивши позитивні значення показників ІБ можемо розрахувати 

майбутні значення індикаторів фінансово-економічної безпеки, аналогічно за 

умов негативного розвитку та несприятливих змін значень показників ІБ 

розрахуємо, як це буде впливати на фінансово-економічну безпеку держави. 

Реалістичний прогноз проведемо на підставі визначення зміни основних 

показників ІБ за допомогою трендового аналізу і побудови моделей трендів. Це 

дозволить спрогнозувати значення незалежних змінних на наступні три періоди і 

врахувати їхній вплив на результативні показники. 

Для побудови песимістичного сценарію висунемо такі припущення: 

відбувається сповільнення розвитку БС, втрата інвестиційної привабливості 

країни для іноземних інвесторів, високі ризики ведення банківського бізнесу, 

девальвація гривні, зростання корупції, бюрократизації, підвищується рівень 

доларизації економіки, зростає тіньовий бізнес, населення втратило довіру до 

банків і національної валюти, спостерігається банкрутство банків, відтік капіталів 

за кордон тощо. За таких умов відбувається зниження частки статутного капіталу 

БІК у статутному капіталі БС України, падають темпи приросту іноземного 

капіталу в статутних капіталах БІК, зменшується частка власного капіталу БІК у 

власному капіталі БС України, зростає частка зобов’язань БІК в іноземній валюті 

у загальних зобов’язаннях БС України, сповільнюється темп приросту активів 

БІК, зростають обсяги активів БІК в іноземній валюті та спостерігається 

отримання негативного фінансового результату БІК, тобто збитків від діяльності 

на українському ринку. Задані песимістичні та оптимістичні значення незалежних 

змінних х2, х3, х5, х11, х14, х15, х17 наведені у табл. 5.2 та табл. Ц.6 додатка Ц. 

Для побудови оптимістичного сценарію приймемо такі умови: зростає 

рейтинг конкурентоспроможності України та інвестиційна привабливість для 

іноземних інвесторів, БС країни очистилась від фінансово нестабільних банків, 

підвищується її надійність та привабливість, відновилась довіра до банків з боку 

населення, відбувається зміцнення національної валюти, проведені реформи 
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значно зменшили рівень корупції, тіньової економіки, бюрократизації, 

підвищилась якість та прозорість банківського бізнесу, БС активно кредитує та 

інвестує кошти в розвиток реального сектора економіки, фінансуються 

національні проекти, зростає прибутковість банків тощо. За таких умов 

підвищуватиметься інтерес до БС з боку іноземних інвесторів і частка іноземного 

капіталу в статутних капіталах БС зростатиме, зростатимуть і темпи приросту 

іноземного капіталу в статутних капіталах БІК, а також темпи 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 (див. табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Значення незалежних змінних для прогнозування їхнього впливу на 

показники фінансово-економічної безпеки України за різними сценаріями 

Показник 

Прогнозовані значення факторних показників 

Песимістичний 

сценарій 

Оптимістичний 

сценарій 

Реалістичний сценарій на 2017 р. на 

основі побудови лінійних трендів 

розрахунок за 

лінійною регресією 

розрахунок за 

лінійним трендом 

х2 25 % 60 % 34,81 % 35,96 % 

х3 -20 % 15 % -40,81 % -79,27 % 

х5 35 % 60 % 52,75 % 57,02 % 

х11 50 % 27 % 31,23 % 33,68 % 

х14 -12 % 65 % -11,89 % -42,93 % 

х15 450 000,00 млн. грн 400 000,00 млн. грн 348112,10 млн. грн. 415646,30 млн. грн 

х17 -30 000,00 млн. грн 8 000,00 млн. грн -10166,16 млн. грн -13263,02 млн. грн 

 

Реалістичний прогноз незалежних змінних на 2015–2017 рр. ми побудували 

з використанням функцій Microsoft Excel на основі розрахунків лінійних трендів 

за двома методами, зокрема використовуючи розрахунок за лінійною регресією та 

розрахунок за лінійним трендом з допомогою графічного способу та кількісного 

обчислення (табл. Ц.6 та рис. Ц.1 додатка Ц). 

На основі отриманих прогнозних значень незалежних змінних та висунення 

припущень щодо песимістичного та оптимістичного сценарію розвитку ІБ 

здійснено прогнозування впливу показників ІБ на фінансово-економічну безпеку 
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України. Зведені результати обчислень представлені у табл. 5.3.  

Таблиця 5.3 

Результати прогнозування впливу показників ІБ на основні індикатори 

фінансово-економічної безпеки України 

Показ-

ник 

Розраховані прогнозовані значення результативних показників 

За песи-

містичного 

сценарію 

За опти-

містичного 

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 

 

Розраховані прогнозовані значення індикаторів фінансово-економічної 

безпеки держави ми порівнювали із значеннями кінця 2014 р., визначаючи при 

цьому напрям руху (зміни) результативного показника (табл. Ц.7 додатка Ц).  

Песимістичний сценарій за умов погіршення показників розвитку ІБ показав 

такі негативні результати: значно зросте рівень доларизації та тіньової економіки 

(складатиме 108,77 і 44,02 % від ВВП відповідно), грошова маса зменшиться до 

606 405 млн. грн порівняно із 956 728 млн. грн на кінець 2014 р. (що може бути 

пов’язано із повною недовірою до БС і національної валюти, а як наслідок 

вкладення коштів населення у купівлю різних товарів і трансформація 

заощаджень в іноземну валюту), збільшиться вартість кредитів до 22,25 % 

порівняно із показником кінця 2014 р. (15 %), знизиться рентабельність капіталу 

та активів до -68,16 % і -13,46 % відповідно, що свідчить про неефективність 

вкладення капіталу, недоотримання прибутків, збиткову діяльність банків і 

загрози банкрутств. Поряд із цим, навіть за песимістичних змін у факторних 

показниках, прогнозуються певні позитивні зміни, зокрема, обсяг ВВП 

збільшиться і складе 1 645 607 млн. грн, знизиться рівень інфляції і дефіцит 
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бюджету, майже у 2 рази зростуть обсяги міжнародних резервів НБУ (до 14 688,2 

млн. дол. США) та майже у 2 рази зменшиться частка простроченої 

заборгованості за кредитами і загальній сумі кредитів банків (до 6,9 %). 

Прогнозуючи оптимістичний сценарій розвитку економіки та зміни 

показників ІБ внаслідок проведення математичних розрахунків отримано такі 

результати порівняно із значеннями кінця 2014 р.: зросте обсяг ВВП до 

1 632 348 млн. грн., хоч і не значно, але знизиться рівень інфляції, дефіцит 

бюджету скоротиться майже у 2 рази і становитиме 2,62 % до ВВП, рівень 

доларизації знизиться на 21,72 % і складе 73,38 % порівняно із 95,1 % у 2014 р., 

рівень тіньової економіки знизиться до 31,5 %, зросте грошова маса до 

1 547 404 млн. грн, значно зростуть міжнародні резерви НБУ (складатимуть 

62 410,6 млн. дол. США порівняно із 7 533 млн. дол. США на кінець 2014 р.), 

вартість кредитів знизиться і середньозважене значення показника в річному 

обчисленні складатиме 4,75 %, що в 3,2 рази менше значення показника 2014 р., 

знизиться частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі 

кредитів до показника 5,31 %, підвищиться рентабельність капіталу БС (ROE) і 

складатиме 41,22 % (що значно перевищує граничне значення (не менше 15 %) і 

свідчить про ефективність вкладення капіталу банками), а також показник 

рентабельності активів (ROA), оптимальне значення якого має складати більше 

1 %, прогнозується на рівні 7,91 %, що засвідчує ефективну роботу щодо 

управління активами та пасивами банків. 

Враховуючи дані факторних показників розвитку ІБ, розрахованих на 

2017 р. за допомогою трендового аналізу, за умови збереження наявних тенденцій 

зміни індикаторів фінансово-економічної безпеки держави розраховані значення 

результативних показників на кінець 2017 р. будуть наступними:  

1) розрахунок за методом лінійної регресії показав, що обсяг ВВП зросте і 

складатиме 1 693 478 млн. грн, рівень інфляції зменшиться до 6,68 %, не значно, 

але зросте дефіцит бюджету – до 5,27 % до ВВП (порівняно із 4,9 у 2014 р.), 

знизиться рівень доларизації і складе 90,03 % порівняно із 95,1 % у 2014 р.), 

зменшиться рівень тіньової економіки до 38,5 %, грошова маса збільшиться і 
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складатиме 1 038 217 млн. грн, збільшиться розмір валютних резервів НБУ до 

11 826,0 млн. дол. США, вартість кредитів зменшиться на 1 % і складе 14 %, 

частка простроченої заборгованості за кредитами зменшиться до 12,65 %, 

показники рентабельності ROE і ROA покращаться, хоча й будуть ще мати 

від’ємні значення (-15,44 % і -1,92 % відповідно); 

2) розрахунок за методом побудови лінійного тренду показав, прогноз 

певних негативних змін у показниках, зокрема, зменшення ВВП порівняно з 

показником кінця 2014 р. (1 566 728 млн. грн) до 997 848 млн. грн, зростання 

рівня доларизації до 99,36 %, збільшення частки простроченої заборгованості за 

кредитами у загальних обсягах кредитів банків до 15,41 % (порівняно із 13,5 % на 

кінець 2014 р.), збільшення дефіциту бюджету до 6,28 %. За рештою 

досліджуваних результативних показників спостерігатимуться позитивні зміни: 

рівень інфляції зменшиться до 5,18 %, рівень тіньової економіки, хоч і не значно, 

але зменшиться до 40,86 % порівняно із показником 2014 р., зросте грошова маса 

і складатиме 1 203 181 млн. грн, зростуть міжнародні резерви НБУ до 8 538,2 млн. 

дол. США, середньозважена вартість кредитів у річному обчисленні зменшиться 

на 0,68 % і складатиме 14,32 %, покращиться рентабельність капіталу до значення 

-23,58 %, показник ROA досягне додатного значення і складатиме 1,38 %. 

Бачимо, що прогнозовані зміни індикаторів фінансово-економічної безпеки 

України під впливом показників розвитку ІБ характеризують як позитивні, так і 

деякі негативні тенденції. Це пов’язано з тим, що не всі факторні показники 

однаково тісно корелюють із результативними показниками, зокрема, деякі з них 

більшою мірою впливають на одні показники і не мають сильного впливу на інші, 

і навпаки, низка факторних показників може бути тісно пов’язана із окремими 

результативними змінними і практично відсутній зв’язок з іншими. Підкреслимо, 

що, окрім обраних нами для аналізу показників ІБ, на результативні змінні 

впливають також інші чинники, не враховані у моделі, тіснота зв’язку між якими 

може бути достатньо значною.  

Отримані числові значення не можна однозначно трактувати як єдиний 

об’єктивний прогноз. Побудовані моделі подають також можливість варіації 
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показників у межах встановлених діапазонів значень за допустимого довірчого 

інтервалу в 95 %. За таких умов, під впливом також інших не досліджуваних нами 

показників, можливе коливання наших результативних змінних у межах 

встановлених діапазонів значень. Для інтерпретації отриманих результатів 

регресійний аналіз доцільно доповнювати економічною логікою. З огляду на це, 

побудована кореляційно-регресійна модель дозволяє зробити висновок, що ІБ не 

має критичного 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. Вважаємо, що державні регулюючі органи повинні, враховуючи всю 

множину чинників, застосовувати ліберальні підходи до ДРІБ, однак виважено 

ставитися та вживати найбільш ефективні заходи для покращення 

функціонування БС і економіки України загалом. 

Окрім використання математичного інструментарію, ми використовували й 

інші методи дослідження. Застосовуючи метод анкетування, проведено 

оцінювання рівня довіри населення до БІК в Україні. Довіра з боку населення до 

БС загалом має вагомий вплив на стабільне функціонування банків, фінансово-

економічну безпеку та розвиток економіки країни загалом. 

Для проведення дослідження нами було розроблено анкету та опитано 546 

респондентів за трьома групами. Респонденти були згруповані: по-перше, за 

різними віковими категоріями (від 18 до 25 років, від 26 до 55 років та 56 років і 

старші); по-друге, за сферою діяльності (фінансова сфера, підприємництво, 

медицина, мистецтво, сфера послуг, пенсіонери, студенти та інше); по-третє, в 

регіональному розрізі, тобто за областями України (Львівська область та інші 

області). Основний акцент для проведення опитування було зроблено на західних 

регіон України, зокрема на Львівську область. Однак серед респондентів є 

представники інших областей (Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 
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Київської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Херсонської, 

Черкаської, Чернівецької, Чернігівської), які було разом об’єднано в окрему 

категорію – інші області. Зведені результати анкетного опитування за різними 

групами респондентів наведені у додатку Ш.  

Наведені у додатку Ш дані показують ставлення респондентів до банків з 

українським приватним капіталом, банків з українським державним капіталом і 

банків з іноземним капіталом, а також відображають думку опитаних щодо 

надійності та фінансової стабільності таких банків, якості обслуговування 

клієнтів та особистої довіри до різних банків, що діють в Україні, з огляду на їхню 

власність. У результаті дослідження відповідей респондентів різних вікових груп 

виявлено такі особливості: 

1. Найбільший рівень довіри до БІК виявлено у групі респондентів віком від 

18 до 25 років – 76,12 % опитаних у цій групі відповідали, що особисто більше 

довіряють БІК, а лише 23,88 % – банкам з українським капіталом. 56,12 % з цієї ж 

групи опитаних вважає, що саме БІК є більш надійними та фінансово 

стабільними, а 59,4 % респондентів групи обираючи для себе банк, надає перевагу 

саме БІК. 

2. Найменший рівень особистої довіри до БІК виявили респонденти групи 

віком від 56 років і старші (39,39 %), що, на наш погляд, пояснюється більшим 

консерватизмом, дещо упередженим ставленням до нововведень і більш 

усталеними поглядами щодо розпорядження власними заощадженнями, однак 

81,82 % опитаних цієї групи звертаються увагу на власність банку (порівняно із 

70,79 % у групі від 26 до 55 років і 62,09 % у групі від 18 до 25 років). 60,61 % 

опитаних з цієї групи довірили б свої кошти банкам з українським капіталом, хоча 

щодо якості обслуговування, то думки респондентів цієї групи розподілилися 

майже порівну. Порівнюючи фінансову стабільність різних банків, найбільш 

надійними 51,52 % респондентів цієї групи вважають банки з українським 

державним капіталом, 42,42 % з яких надали б перевагу саме їм при виборі банку. 

3. Переважання особистої довіри до БІК порівняно із банками з українським 

капіталом спостерігаємо у групі респондентів віком від 26 до 55 років (67,98 % 
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проти 32,02 % відповідно), 56,18 % вважає їх більш надійними та фінансово 

стабільними. З цієї групи 54,49 % відзначають, що якість обслуговування в БІК є 

вищою, ніж в українських банках. Обираючи для себе банк, 12,36 % респондентів 

цієї вікової категорії надали б перевагу банку з українським приватним капіталом, 

21,91 % – банку з українським державним капіталом, 51,69 % – БІК. 

4. У кожній із виділених груп респондентів є ті, для яких приналежність 

капіталу банку до вітчизняного чи іноземного інвестора не має важливого 

значення, зокрема 37,91 % опитаних у групі віком від 18 до 25 років взагалі не 

звертають увагу на власність банку. Аналогічно не акцентують увагу на власності 

банку 29,21 % опитаних з групи від 26 до 55 років та 18,18 % респондентів вікової 

групи від 56 років і старші. 

Переважання довіри до БІК спостерігаємо у групах респондентів за сферою 

діяльності. Відзначимо такі особливості отриманих результатів опитування: 

1. В усіх групах більше половини респондентів звертають увагу на власність 

банків, зокрема у фінансовій сфері 73,21 % опитаних, у підприємництві, медицині 

та сфері послуг – 78,13 %, 70 % та 66,33 % відповідно, а також 80,95 % 

пенсіонерів та 60,21 % студентів. При цьому не вбачають важливого значення в 

резидентності капіталу при виборі банку 7,14 % опитаних фінансової сфери, 

9,38 % та 6,25 % підприємництва та медицини відповідно, 13,61 % студентів. 

2. Вагома частка довіри залишається до банків з державним українським 

капіталом у пенсіонерів (як і у віковій групі від 56 років і старші) – 38,1 %, і 

42,86 % пенсіонерів саме державні банки вважають найбільш надійними, хоча і 

вищу якість обслуговування відзначають у БІК 66,67 % пенсіонерів. 

3. Особисто більше довіряють БІК 76,79 % опитаних фінансової сфери, 

70,31 % і 72,5 % респондентів, задіяних у сфері підприємництва та медицині, 

67,35 % і 61,54 % опитаних сфери послуг і мистецтва відповідно, 76,44 % 

студентів і найменшу частку довіри спостерігаємо у групі пенсіонерів – 47,62 %. 

Територіальний розподіл респондентів виявив такі результати дослідження: 

1. 68,25 % респондентів Львівської області звертають увагу на власність при 

виборі банку, однак 10,93 % опитаних не вважають резидентність важливим 
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критерієм вибору банку. При цьому 53,81 % респондентів Львівської області при 

виборі банку надають перевагу саме БІК, 14,43 % – банку з українським 

приватним капіталом і 20,41 % – банку з українським державним капіталом. 

2. Більшість респондентів Львівської області (70,93 %) особисто більше 

довіряють БІК, 55,05 % вважають їх більш надійними і фінансово стабільними, та 

76,08 % опитаних Львівської області вказують на вищу якість обслуговування 

клієнтів у БІК. 

3. Серед опитаних з інших областей України бачимо аналогічну ситуацію. 

Більшість респондентів різних регіонів надають перевагу при виборі банку саме 

БІК (62,3 %), 14,75 % обирають банки з українським приватним капіталом, 

11,48 % – банки з українським державним капіталом. При цьому 27,87 % 

опитаних цієї групи не звертають увагу на власність банку. Вищу якість 

обслуговування у БІК відзначають 85,25 % респондентів різних областей. 77,05 % 

респондентів інших областей України особисто більше довіряють БІК. 

Проведене дослідження показує, що у сучасних умовах розвитку економіки 

та БС України населення виявляє більшу довіру до БІК. Основними чинниками 

формування позиції респондентів, на наш погляд, є стабільність діяльності 

великих іноземних банківських груп на зарубіжних ринках, перевага банкам з 

іноземною участю відомих міжнародних фінансових груп, ведення прозорої 

діяльності такими банками на українському ринку тощо. 

Загалом, до основних напрямів підвищення ефективності функціонування 

вітчизняної системи ДРІБ з огляду на те, що БІК не мають критичних негативних 

наслідків для економіки держави, поряд з чим привносять і позитивні результати 

від роботи на національному банківському ринку, варто зачислити: 

 удосконалення діючих механізмів, спрямованих на розвиток конкуренції, 

підвищення прозорості діяльності банків, а також забезпечення конкурентних 

переваг вітчизняних банків і розширення міжнародної діяльності банків; 

 стимулювання розвитку ділових взаємовідносин у різних сферах 

економіки; упорядкування адміністративного регулювання, мінімізацію корупції 

та бюрократизації у БС загалом та ІБ зокрема; впорядкування відомчої та 
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регіональної нормотворчості; 

 сприяння ринкової саморегуляції, а також реформування й 

удосконалення законодавчої бази, поліпшення правових механізмів 

антимонопольного регулювання у БС; 

 лібералізацію БС й економіки з метою забезпечення інвестиційної 

привабливості України, залучення іноземних банків до фінансування економіки; 

 підвищення ролі інструментів фондового ринку в залученні іноземних 

інвестицій та перерозподілі капіталу в національній економіці; 

 здійснення державної політики, спрямованої на модернізацію, 

інформатизацію та прискорення інтеграції України у світовий фінансовий простір. 

Отже, одним із завдань державної регулятивної політики мають бути 

заходи, спрямовані на підвищення довіри населення до БС України, обмеження 

корупції і тіньової економічної діяльності, недопущення відмивання коштів, 

одержаних злочинним шляхом, через іноземні банки, зареєстровані в Україні, 

створення сприятливого клімату для залучення іноземних інвестицій у 

банківський сектор у взаємоузгодженості зі забезпеченням національної 

стабільності та безпеки вітчизняної БС. 

 

5.2.  Впровадження зарубіжного досвіду державного регулювання 

іноземного банківництва в Україні 

 

Для України питання створення на її території БІК і відкриття ФІБ є 

особливо актуальним у світлі європейської інтеграції та глобалізації економіки. 

Найкориснішим буде аналіз досвіду зарубіжних країн щодо розвитку ІБ, його 

державного регулювання, визначення механізмів і форм участі іноземного 

капіталу у БС України. 

Проникнення іноземного капіталу в БС зарубіжних країн відбувається 

швидкими темпами. У багатьох зарубіжних країнах, особливо Центральної та 

Південно-східної Європи, спостерігається відкритість БС для іноземних 

інвесторів. Уряди багатьох східноєвропейських країн зняли практично всі бар’єри 

й обмеження на діяльність іноземних банків, а їхні ринки відкриті для іноземних 
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інвесторів. У підсумку, частки іноземних капіталів у таких країнах: Чехія, 

Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія, Польща тощо сягають 60–95 % (додаток 

Щ, рис. 5.2). Така відкритість БС здебільшого пов’язана з укладенням угод щодо 

вступу країн до СОТ, що супроводжувалося не лише виявленням можливостей 

щодо відкриття ФІБ, але відміною будь-яких обмежень на участь іноземних 

інвесторів у БС окремих країн. Приєднання країн до СОТ і лібералізація доступу 

іноземних інвесторів до банківського ринку припала на 90-ті роки ХХ ст. Саме в 

цей період у Східній і Центральній Європі відбувалось швидке проникнення 

іноземного капіталу в БС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Ринкова частка БІК окремих країн Центральної та Східної Європи, 

2004-2013 рр., % від загальних активів
*
 

*
 Побудовано за даними [450]. 

 

Дослідження науковців МВФ щодо динаміки БС у 137 країнах за період 

1996–2010 рр. засвідчили зростання присутності іноземних банків майже по 

всьому світу. У БС розвинених країн частка іноземного капіталу досягає 

приблизно 20 %, у країнах, що розвиваються – близько 50 % (в окремих випадках 

сягає 80 %), у третіх країнах – майже рівне співвідношення між іноземними та 

місцевими банками [379, с. 56]. 

Приплив іноземного банківського капіталу в різних країнах має свої 
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особливості й відмінності. Значну питому вагу іноземного банківського капіталу в 

2007 р. мали такі країни: Естонія (75 %), Польща (70 %), Угорщина (65 %), а 

найменшу – Італія (лише 3 %). Станом на кінець 2010 р. в Італії діяло 775 банків, з 

них 76 філій іноземних банків [448]. До країн, які мали незначну частку 

іноземного капіталу в БС, належать Канада (20 %), Австрія (13 %), Росія (10 %), 

США (8 %), Бразилія та Нідерланди (по 7 %), Білорусь (5 %). Відзначимо той 

факт, що найменші частки іноземних капіталів в активах БС (до 30 %) мають 

здебільшого високорозвинені країни з ринковою економікою, а найбільші (70–

98 %) та середні (30–70 %) значення – постсоціалістичні країни, центрально та 

східноєвропейські країни перехідної економіки, а також незалежні держави, які 

утворилися після розпаду СРСР. Наявність такої тенденції лише підтверджує 

міцність БС розвинених країн і стійкі конкурентні переваги національних банків 

на ринках таких країн. Вважаємо, що показник частки іноземних банків в активах 

БС характеризує передусім активність вкладення капіталів у проведення активних 

операцій і показує місце БІК на ринку фінансових послуг, але не відображає 

частку власності іноземних інвесторів у капіталах банків. У цьому разі дієвішим є 

розрахунок показника частки іноземного капіталу у статутному капіталі БС. 

Експансію іноземного банківського капіталу, крім глобалізації фінансових 

ринків і конкуренції у власних країнах, підштовхують регіональні чинники: 

культурна або мовна подібність. Так, у Латинській Америці домінують іспанські 

банки, у Центрально-Східній Європі – австрійські, французькі та німецькі банки, 

в країнах Азії – японські й австралійські, у країнах Балтії, Україні – російські 

банки [342, с. 211]. Найбільш розповсюдженим методом проникнення іноземних 

банківських капіталів на територію США є відкриття відділень іноземних банків, 

які виконують звичні банківські операції [435, с. 45]. 

У Канаді мають право здійснювати свою діяльність два типи іноземних 

банків – дочірні структури іноземних банків і ФІБ, які надають повний спектр 

послуг та операцій клієнтам. Іноземний дочірній банк визначено як банк, який 

належить іноземній компанії, а ФІБ є філіями в Канаді іноземних банків, що 

працюють за кордоном [458]. Серед 24 іноземних дочірніх банків, які діяли на 
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території Канади станом на вересень 2014 р., назвемо: “AМЕХ Bank of Canada” 

(США), “Bank of China (Canada)” (Китай), “Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 

(Canada)” (Японія), “BNP Paribas (Canada)” (Франція), “Citibank Canada” (США), 

“CTC Bank of Canada” (Тайвань), “Habib Canadian Bank” (Швейцарія), “HSBC 

Bank Canada” (Велика Британія), “ICICI Bank Canada” (Індія), “Korea Exchange 

Bank of Canada” (Південня Корея), “Société Générale (Canada)” (Франція) та ін. У 

стані ліквідації перебували три банки, власниками яких є США: “Bank of America 

Canada”, “Bank One Canada”, “J.P. Morgan Canada”. Станом на 2014 р. у Канаді 

налічувалось 26 ФІБ: “Barclays Bank PLC (Canada Branch)” (Велика Британія), 

“BNP Paribas” (Франція), “Capital One Bank (Canada Branch)” (США), “China 

Construction Bank Toronto Branch” (Китай), “Citibank, N.A.” (США),  “Deutsche 

Bank AG” (Німеччина), “Mizuho Corporate Bank Ltd.” (Японія), “Rabobank 

Nederland” (Нідерланди), “Société Générale (Canada Branch)” (Франція), “UBS 

AG Canada Branch” (Швейцарія) та ін. [468]. 

Європейським країнам також притаманні процеси злиття та поглинання 

банків, а також активне залучення іноземних банківських капіталів у країни. 

Вважається, що жодної загрози від значних обсягів іноземних банківських 

капіталів у країні немає ані для державного управління, ані для клієнтів. Поряд із 

позитивними тенденціями зарубіжні науковці відзначають і негативні. БС Польщі 

внаслідок швидкого проведення приватизації у 90-х роках ХХ ст. опинилася під 

значним контролем іноземних інвесторів. У цей період у Польщі були створені всі 

умови для залучення іноземних капіталів у БС, визначена ліберальна політика 

ліцензування, застосовували різні методи заохочення іноземних інвесторів, 

зокрема звільнення від податків упродовж перших трьох років діяльності, змога 

внесення й утримування капіталу в іноземній валюті тощо [455]. 

У БС Польщі існує полеміка щодо значного обсягу іноземного банківського 

капіталу (понад 70 %). Хоча польський уряд стверджує, що в БС утворений 

надлишок іноземного капіталу, аналітики вважають, що саме іноземний капітал 

сприяв розвитку БС Польщі. Складність проблеми активізації власного 

банківського капіталу призвела до залучення іноземного капіталу. Наплив 
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іноземного капіталу в БС Польщі спричинив зростання конкуренції, надання 

великої кількості банківських послуг, зміцнення БС, забезпечення найліпших 

умов для збільшення прибутків від банківської діяльності серед країн Центральної 

та Східної Європи для банків ЄС [342, с. 211]. 

Окремі дані про БС Польщі подано у табл. Ю.3 додатка Ю.  Кількість БІК у 

Польщі впродовж 2010–2013 рр. зменшилась, знизилась також і частка БІК в 

активах БС Польщі (рис. 5.3). Про значне домінування іноземного капіталу у БС 

Польщі свідчить аналіз капіталу першої десятки найбільших польських банків. 

Виділимо позитивні та негативні сторони такої масштабної наявності. Так, значна 

частка іноземного банківського капіталу, з одного боку, робить БС стабільнішою, 

а з іншого – більш залежну від ситуації в іноземних БС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Динаміка кількості та частки іноземних банків в активах БС 

Польщі, 2002–2014 рр. (станом на кінець року) [477] 

 

У більшості країн ЄС найбільш бажаним способом приватизації є модель 

розпорошеної структури акціонерного капіталу. Банк зазвичай має сильні позиції, 

а прямий вплив акціонерів на діяльність та управління банком незначний. У 
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Польщі домінує модель активної участі стратегічного інвестора. Іноземні 

інвестори, придбаваючи банк, мають на меті зміцнити його позиції на 

міжнародному ринку, а надалі повне злиття з материнським банком [455]. 

Структура власності польської БС піддається постійним змінам. Вважається, що 

частка іноземного капіталу в активах БС Польщі, яка станом на кінець першого 

півріччя 2011 р. становила 65 %, перебуває на середньому рівні порівняно з 

іншими європейськими країнами [467]. 

Структура власності БС Польщі у 2012 р. розподілилась так: найбільша 

частка серед іноземних інвесторів припадала на Італію (12,5 %), яка представлена 

у Польщі двома банками – “Alior Bank” (материнська компанія – “Carlo Tassara”) 

та “Pekao” (“UniCredit Group”), Німеччину (10,5 %), яка представлена банками – 

“Allianz Bank” (материнська компанія – “Allianz Group”), “BRE Bank” 

(“Commerzbank”), “Deutsche Bank” (“Deutsche Bank”), “DZ Bank” (“DZ Bank”), 

“Volkswagen Bank” (“Volkswagen Bank”). Решта країн мають частку меншу, ніж 

10 %, зокрема, Нідерланди (8,5 %), США (6,2 %), Іспанія (5,7 %), Франція (5,1 %), 

Португалія (3,9 %). Нідерланди представлені у Польщі банком “BGŻ” 

(материнська компанія – “Rabobank”) та “ING Bank Śląski” (“ING Group”), США – 

банком “BPH” (стратегічний інвестор – “General Electric Company”) та “Citi 

Handlowy” (“Citigroup”), Іспанія – “AIG Bank” та “Santander Consumer Bank” з 

материнською компанією “Banco Santander”, Франція – “BNP Paribas Fortis” 

(“BNP Paribas”), “Eurobank” (“Societe Generale”) та “Lukas Bank” (“Credit 

Agricole”), Португалія – “Millennium Bank” (“Banco Comercial Portugues”). На 

решту країн припадало 12,6 %, зокрема, Ірландія – банк “BZ WBK” (материнська 

компанія – “Allied Irish Banks”), Бельгія – “Kredyt Bank” (“KBC Group”), 

скандинавські країни, зокрема Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція – банк “Nordea 

Bank”, Греція – “Polbank EFG” (“EFG Eurobank Ergasis”), Австрія – “Raiffeisen 

Bank” (“Raiffeisen Zentralbank Österreich”) та ін. [467]. Структура іноземної 

власності в БС Польщі станом на кінець 2013 р. була такою: Італія (13,2 %), 

Німеччина (10,2 %), Нідерланди (8,9 %), Іспанія (8,5 %), США (5,5 %), Франція 

(4,8 %), Португалія (4,1 %), Австрія (3,5 %), інші країни – 4,7 %. Польський 
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капітал мав 36,8 % [477]. У зв’язку зі змінами у структурі власності в Польщі 

очікувалися стимулювання розвитку БС, досягнення більшої еластичності в 

операціях та краще узгодження просування банківських продуктів та послуг на 

ринок, вихід банків на зовнішні ринки, збільшення доходів державного бюджету 

від проведення приватизації тощо. 

Наявність іноземного капіталу зростає також у БС Румунії, внаслідок чого 

відбуваються позитивні зрушення у розвитку румунської БС. У 2004 р. іноземним 

банкам належало 38 % на ринку фінансових послуг, а згодом їхня частка в 

активах БС досягла 50 %. Найвідоміші іноземні інвестори у БС Румунії – 

французький “Societe Generale”, австрійський “Raiffeisen”, грецький “ЕFG 

Eurobank”, а також ЄБРР, СБ, які мають 25 % акцій “Banka Comerciala Romana 

(ВСR)” [21, с. 82]. 

БС Словаччини за масштабами досить невелика, однак ІБ розвивається 

стрімкими темпами. У країні залишилося лише два державні банки, що 

охоплюють 3,28 % усіх банківських активів країни, а частка активів, що належать 

іноземним власникам, станом на 2004 р. зросла до 96,72 %. Унаслідок такої 

масштабної експансії іноземних банків у Словаччині активно відбувались процеси 

консолідації БС, які характеризувались злиттями й об’єднаннями банків [21, с. 

90]. Загальна кількість банків зменшилась з 34 банків у 1995 р. до 27 станом на 

2009 р., у 13 з яких контрольними пакетами володіють іноземні інвестори, а 11 є 

ФІБ (табл. Ю.4 додатка Ю). Словаччина активніше сприяє розвитку ІБ, порівняно 

з Чехією, де для того, щоб здійснити інвестиції у сферу фінансових та банківських 

послуг, треба виконати різні ліцензійні вимоги. 

Упродовж останніх 10 років у функціонуванні БС Словаччини відбувались 

зміни у структурі власності банків. У 2001 р. зачислили до групи БІК “Slovenská 

sporiteľňa” (“Словацький ощадний банк”) та “Všeobecná úverová banka” 

(“Генеральний кредитний банк”), у 2002 р. – “Investičná a rozvojová banka” (“Банк 

інвестицій і розвитку”) та “Istrobanka” (станом на 31.01.2002 р. він закінчив свою 

діяльність). У 2003 р. “Banka Slovakia” переведено до групи БІК і надано ліцензію 

на здійснення банківської діяльності ФІБ “Commerzbank”, “AG Bratislava”, який 
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почав свою роботу 15.01.2003 р. Упродовж 2005–2007 рр. у Словаччині розпочали 

свою діяльність такі БІК і ФІБ: “HSBC Bank Plc.” (01.06.2005 р.), “Banco Mais, 

S.A.” (19.09.2005 р.), “J&T BANKA” (01.03.2006 р.), “CALYON S.A.” 

(02.06.2006 р.), “UniCredit Bank Slovakia” (01.04.2007 р. як БІК), “ABN AMRO 

Bank N.V.” (15.05.2007 р.), “BRE Bank SA” (09.11.2007 р.), “Oberbank AG” 

(01.04.2009 р.), “AXA Bank Europe” (10.06.2010 р.), “ZUNO BANK AG” 

(01.08.2010 р.) та ін. У лютому 2010 р. ФІБ “ABN AMRO Bank N.V.” змінила свою 

назву на “The Royal Bank of Scotland N.V.”, а у березні 2010 р. ФІБ “CALYON 

S.A.” змінила назву на “Crédit Agricole Corporate and Investment Bank SA” [476]. 

Досвід розвитку ІБ Словенії засвідчує, що основний вплив на допуск 

іноземних банків і збільшення частки іноземного капіталу в БС країни мали 

вимоги, які ставили до країни для її вступу до ЄС. Держава намагалася 

утримувати постійний контроль над БС, однак була змушена у період 2001–

2002 рр. погодитися на збільшення частки іноземного банківського капіталу з 

16 % до 41 %. Зі вступом Словенії до ЄС провідні європейські банки виявили 

бажання відкривати свої філії на території країни та інвестували у розвиток БС. 

Так, головний інтерес виявили банки Австрії, Великої Британії і Німеччини [247]. 

Характерною ознакою участі іноземного капіталу у БС країн Центральної та 

Східної Європи є те, що іноземці здійснюють не лише масштабне проникнення, а 

й завойовують найбільші системоутворювальні банки країн. Найбільшими 

іноземними купівлями в БС у деяких європейських країнах стала купівля 60 % 

акцій Банку “Komercni” французьким “Societе Generale” і 100 % акцій Банку 

“Ceska Sporitelna” – німецьким “Erste Bank”. В Угорщині найбільший банк країни 

“ОТР” належить на 80 % іноземцям [34, с. 65]. 

Найпоширеніша форма участі іноземного банківського капіталу у Великій 

Британії – відкриття представництва або офісу для обслуговування своїх 

партнерів, які приїжджають у країну на короткий період. Такі банки надають 

обмежений перелік банківських операцій. У Великій Британії існує також 

невелика кількість іноземних банків, які не мають достатніх капіталів для 

відкриття своїх представництв. Вони найчастіше організовують свою діяльність у 
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консорціумі з іншими банками [435, с. 163]. Водночас Велику Британію вважають 

привабливим місцем для розташування іноземних банків у зв’язку зі зручним 

географічним положенням, англомовним спілкуванням і змогою ведення 

банківської діяльності у Лондоні – світовому фінансовому центрі. З юридичного 

погляду іноземний банк – це банківська установа, яка діє у Великій Британії, але 

керують якою з-за кордону [395, с. 49]. Іноземних банків (дочірніх банків, філій і 

представництв) на території Великої Британії станом на 31.03.2009 р. 

функціонувало у 4,2 раза більше, ніж національних. На 63 банки країни припадало 

101 європейський банк, 28 американських, 9 японських, 133 банки з інших країн 

світу. Кількість іноземних банків у країні зросла порівняно з 1997 р., коли на 145 

національних банків припадало 30 американських, 36 японських і 265 банків-

нерезидентів із інших країн, тобто національних банків у Великій Британії було в 

2,3 раза менше, ніж іноземних [6, с. 72]. 

До особливостей розвитку ІБ у зарубіжних країнах варто зачислити також 

те, що розширення масштабів участі іноземного капіталу спостерігаємо у тих 

країнах, БС яких потребували реструктуризації та модернізації. У Франції 

внаслідок процесу концентрації, особливо після 1996 р., сформувались банківські 

групи, а БС стала повністю відкритою для іноземного капіталу, внаслідок чого 

простежувались значні зміни у характері операцій та угод, які проводили 

французькі банки [6, с. 96]. Водночас французькі банки посилили свою 

присутність за кордоном. Станом на початок 2007 р. їхня діяльність була 

зареєстрована у 84 країнах, де діяло 804 філії і 190 дочірніх банків. На частку 

провідних банківських груп Франції (“BNP Paribas”, “Société Générale”, “Crédit 

Agricole SA”) припадало близько 84 % зарубіжних філій і відділень. У Великій 

Британії розміщено 118 представництв французьких банків, у Німеччині – 56, в 

Італії – 55, Іспанії – 52, Швейцарії – 19, США – 139, в Гонконгу – 27, Австралії – 

24, на Кайманових островах – 20. Під впливом фінансової кризи кількість філій 

французьких банків, відкритих за кордоном, зменшилась у 8 разів. Кількість 

дочірніх банків зменшилась на 8 % і становила на початок 2009 р. 176 банків (100 

з яких відкриті у країнах Євросоюзу і 76 – в інших країнах). У підсумку кількісна 
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перевага філій і дочірніх банків, відкритих французькими банками за кордоном і 

тими, що відкриті іноземними банками у Франції та Королівстві Монако, за 2007–

2009 рр. різко зменшилась – з 5,4 раза (994 стосовно 185) до 1,5 раза (274 

стосовно 181) [6, с. 116]. 

До БС Німеччини входять, крім національних банків, також і БІК. Станом 

на 01.08.2009 р. у Німеччині функціонувало 103 ФІБ і 47 дочірніх структур 

іноземних банків. Частка дочірніх структур іноземних банків у Німеччині 

становила майже 86 % капіталу, 78 % активів, 77 % виданих кредитів і 73 % 

залучених депозитів, які припадають на всі підрозділи іноземних банків, що 

функціонують на території країни [6, с. 149]. 

Банківський сектор Швейцарії – високорозвинений і налічує значну 

кількість БІК. Іноземні банки у Швейцарії зазвичай універсальні й оперують у 

всіх сферах бізнесу, однак деякі з них спеціалізуються лише на окремих видах 

діяльності, наприклад, управління активами чи інвестиційний банкінг. Станом на 

початок 2009 р. у Швейцарії діяло 123 дочірні структури іноземних банків, 

найбільшим з яких є “NSBC Private (Suisse) SA”, створений у Женеві 1988 р., та 

31 ФІБ, найбільша з яких “ING Belgique, Bruxelles, succursale de Genève”, відкрита 

у Женеві в 2001 р. [6, с. 181]. Більшість ФІБ функціонують у сфері інвестиційного 

банкінгу, а деякі з них спеціалізуються на управлінні активами великих клієнтів. 

Найпомітнішою є участь іноземних капіталів у БС європейських країн, 

частка нерезидентів в яких становить від 60 до 90 % і більше, проте під контролем 

іноземних інвесторів перебувають також країни Близького Сходу й азіатські 

країни. Розвиток і функціонування банків у різних країнах світу мають свої 

ознаки та особливості. Розглядаючи європейські країни та країни Близького 

Сходу, доцільно виділити відмінності у банківській діяльності. Основною 

відмінністю є те, що в ісламському банківництві значну роль відіграє релігія. 

Ісламізація фінансової системи характерна для таких країн: Саудівська Аравія, 

Єгипет, Іран, Туреччина. Головна відмінність БС полягає у дотриманні постулатів 

Корану, які забороняють отримувати проценти. Згідно з цим не дозволено 

отримувати прибуток, зокрема, вилучення фіксованих процентів за депозитами та 
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кредитами. Коран підкреслює необхідність дотримання принципу “адл”, тобто 

справедливості в усіх обмінних операціях. Основа ісламської БС – мобілізація 

коштів через пряму участь банків у капіталі ділових підприємств. 

Основні ознаки БС країн Близького Сходу такі [59, с. 52]. 

1. Дотримання ісламських традицій у банківництві та заборона на 

проведення окремих банківських операцій. Переважна більшість банків країн 

регіону за формою власності – державні. Найвищих показників прибутковості 

серед усіх арабських банків досягають банки з державним капіталом. 

2. Необхідність консолідації банківського капіталу, яка сповільнена 

непрозорістю банківської діяльності. Висока активність злиттів і поглинань 

банків, що спостерігається, не завжди відбувається успішно. Нечіткість 

банківського нагляду та поблажливе ставлення уряду до малих банків. Уряд 

вважає, що банкрутство одного банку призведе до краху БС загалом. 

3. Значна залежність прибутковості арабських банків від запасів нафти в 

регіоні та цін на неї. Внаслідок стабільно високої ціни на нафту зростає ВВП, 

прибутковість банків, середня дохідність капіталу і підвищується дохідність 

активів банків. Загострюється конкуренція з боку БІК. Країни регіону, 

приєднуючись до СОТ, збільшують обсяги торговельних операцій, а найбільші 

місцеві банки виходять на міжнародні ринки через злиття або створення альянсів 

з іноземними установами. 

Отже, фінансування за системою, яку використовують країни Близького 

Сходу, дає змогу обмежити залежність реального сектору від інтересів 

банківського капіталу. Грошові активи створюють як відповідь на інвестиційні 

можливості в реальному секторі економіки. Саме реальний сектор визначає 

ставку доходу у фінансовому секторі, а не банківські установи. 

У БС Індії іноземні банки не є новим явищем, оскільки перші БІК почали 

відкривати ще у другій половині ХІХ ст. Свою діяльність вони розпочали з 

Калькутти, де у 1860 р. було відкрито іноземні банки “Comptoire d’Escompte de 

Paris” та “BNP Paribas”. Глобалізація індійської економіки призвела до активізації 

БІК наприкінці ХХ ст. Іноземні банки в Індії сприяли розвитку новітніх 
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технологій, нових методів ведення банківського бізнесу, що допомогло місцевим 

банкам підвищити ефективність діяльності та якість обслуговування клієнтів. 

Іноземні банки в Індії надають безліч різноманітних послуг і проводять банківські 

операції з кредитування державного та приватного секторів, обслуговування 

роздрібних і корпоративних клієнтів. Високий рівень сервісу БІК також сприяв 

залученню ними великої кількості споживачів. До найбільш відомих іноземних 

банків, які діють в Індії, належать [457]: “Bank of America”, “Barclays Bank”, 

“Bank of Ceylon”, “Standard Chartered Bank (SCB)”, “American Express Bank”, 

“ABN AMRO Bank”, “Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)”, “BNP Paribas”, “DBS 

Bank”, “Citi Bank”, “Deutsche Bank”, “HSBC” та ін. 

В Індії діяльність іноземних банків майже не відрізняється від діяльності 

національних банків. БІК в Індії мають переваги, які пов’язані з тим, що немає 

обов’язкових вимог до відкриття відділень у сільській місцевості та кредитування 

сільського господарства. Вони повинні розміщувати 20 % прибутку, отриманого 

від проведення банківських операцій, на внутрішньому ринку. Уряд Індії щорічно 

видає по 12 ліцензій на відкриття іноземних банків, а також у країні існує 

заборона на створення юридично самостійних філій [227]. Індія активно сприяє 

залученню іноземного капіталу у БС, оскільки це позитивно впливає на 

піднесення розвитку економіки країни. 

Експансія іноземних банків на території Китаю розпочалась у середині 

ХІХ ст., коли першими на банківському ринку з’явились відділення та філії 

найбільших англійських банків “Mercantile Bank of India” (1848), “Cartered Bank of 

India”, “Australia and China” (1853). У Шанхаї в 1889 р. розпочали діяльність 

німецький “Deutsche-Asiatische Bank” і французький “Bank de l’Endoshin”, а в 

1892 р. – японський банк “Yokohama Special Bank” [6, с. 283]. На початку свого 

розвитку іноземні банки в Китаї займались кредитуванням зовнішньої торгівлі, 

пізніше зосередились на валютних операціях, що значно впливало на валютний 

курс, призвело до посиленого відтоку срібла з країни і необхідності проведення 

грошової реформи у 1889 р. На початку національної революції в Китаї 1911–

1913 рр. більше 10 іноземних банків здійснювали емісію грошових знаків. Серед 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=uk&sl=en&u=http://www.financemasala.com/banks-in-india/foreign-banks/dbs-bank.html&prev=/search%3Fq%3DForeign%2Bbanks%26hl%3Duk%26rlz%3D1W1ADBF_en&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhgTxY59UD1sOOvLGz43_gMEgvYnhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=uk&sl=en&u=http://www.financemasala.com/banks-in-india/foreign-banks/dbs-bank.html&prev=/search%3Fq%3DForeign%2Bbanks%26hl%3Duk%26rlz%3D1W1ADBF_en&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhgTxY59UD1sOOvLGz43_gMEgvYnhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=uk&sl=en&u=http://www.financemasala.com/banks-in-india/foreign-banks/citi-bank.html&prev=/search%3Fq%3DForeign%2Bbanks%26hl%3Duk%26rlz%3D1W1ADBF_en&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhg9Zda-c-KnzhFQ1TxCfIbvT7kmrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=uk&sl=en&u=http://www.financemasala.com/banks-in-india/foreign-banks/deutsche-bank.html&prev=/search%3Fq%3DForeign%2Bbanks%26hl%3Duk%26rlz%3D1W1ADBF_en&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhjgQI5t7xLbt3e-c-Oi3DlvmYVz0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=uk&sl=en&u=http://www.financemasala.com/banks-in-india/foreign-banks/hsbc-bank.html&prev=/search%3Fq%3DForeign%2Bbanks%26hl%3Duk%26rlz%3D1W1ADBF_en&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhgWAdIOngUhHX0_9C9lsIIlwLoHJA
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цих банків провідну роль відігравали “Hong Kong & Shanghai Banking Corporation 

(HSBC)”, японські “Yokohama Special Bank”, “Bank of Taiwan”, а також низка 

французьких банків. Іноземні банки емітували більшу частину банкнот, які 

перебували в обігу, їхня частка становила близько 60 % банківських вкладів, 45 % 

загального прибутку. Британські банки контролювали діяльність близько 70 % 

національних банків і банківських контор Китаю [6, с. 284]. 

Сучасний розвиток банківництва у Китаї дає змогу іноземним банкам 

виконувати різноманітні операції та послуги, зокрема, операції у національній 

валюті з юридичними та фізичними особами в частині залучення депозитів, 

видачі кредитів, інкасації, купівлі-продажу цінних паперів (крім акцій), 

проведення розрахункових операцій, надання акредитивів і гарантій тощо. 

Ресурсну базу іноземні банки в Китаї формують здебільшого за рахунок коштів 

своїх материнських компаній, підприємств нефінансового сектору і домашніх 

господарств [6, с. 304]. 

Аналізуючи досвід розвитку ІБ в Російській Федерації, зазначимо, що 

внаслідок експансії іноземних банків за період 2005–2009 рр. частка іноземних 

інвестицій у сукупному статутному капіталі російських банків зросла з 6,2 до 

28,49 % [250, с. 327]. Показники, які характеризують участь нерезидентів у БС 

Росії та її сукупному статутному капіталі, наведені у табл. Ю.5 додатка Ю. У 

період з 2004 р. до кінця 2009 р. спостерігалось стабільне зростання частки 

іноземного банківського капіталу, а також підвищення темпів зростання частки 

нерезидентів у статутному капіталі БС Росії. Зменшення частки нерезидентів 

бачимо на початку 2010, 2013 та 2015 рр. (рис. 5.4). 

Проведений аналіз кількісних показників структури власності БС Росії 

виявив, що станом на 01.01.2015 р. у Російській Федерації діяло 225 банків за 

участю нерезидентів (з 900 діючих банків), з яких 72 банки зі 100 % іноземним 

капіталом. Частка нерезидентів у сукупному зареєстрованому статутному капіталі 

БС Росії становила 21,68 % [162]. На підставі структури власності банків у Росії 

найбільшу частку становлять іноземні капітали з Кіпру та Британських 

Віргінських островів, але часто власниками таких компаній (як і в українській 
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банківській практиці) виявляються вітчизняні інвестори. Кіпр у Росії 

представлений такими банками: “AK BARS Bank”, Bank “Akcept”, “Bank ZENIT”, 

“B&NBANK”, Investment Bank “VESTA” (LLC), “Vyаtka Bank”, INVESTBANK, 

JSC “METKOMBANK”, “National Standard Bank”, JSC “Pervobank”, “Bank 

Petrocommerce”, CB “Transportny” Ltd, “UNIFINBANK” та інші [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Динаміка зростання іноземних інвестицій у статутні капітали 

кредитних організацій і сукупного зареєстрованого статутного капіталу БС 

Росії, 2001–2015 рр., % (станом на початок року) [162] 

 

У Росії діють також банки з капіталами із Австрії (“Absolut Bank”, “BMW 

Bank”, “Raiffeisenbank” та інші), Німеччини (“Bank WestLB Vostok (ZAO)”, 

“Deutsche Bank”, “Mercedes-Benz Bank Rus”, LLC “Volkswagen Bank RUS” та ін.), 

Франції (“Banque PSA Finance Rus”, “BNP Paribas”, “Credit Agricole CIB” та ін.), 

США (“Goldman Sachs Bank” та інші), Швейцарії (“UBS Bank” та ін.), Швеції 

(“Swedbank”, “Swenska Handelsbanken” та ін.), Норвегії (“DNB Bank” та ін.), Данії 

(“Danske Bank”), Шотландії (“Royal Bank of Scotland”), Італії (“Banca Intesa”), 

Чехії (“J&T Bank”), Туреччини (“Ziraat Bank Moscow”), Індії (“ICICI Bank” та ін.), 

Китаю (“Bank of China (ELUOSI)”, “Industrial and Commercial Bank of China” та 

ін.), Японії (ZAO “Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Eurasia)”, ZAO “Mizuho 
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01.01.2001 р., %. 

– частка нерезидентів у сукупному зареєстрованому статутному капіталі банківської системи, %;  
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Corporate Bank (Moscow)” тощо), Казахстану (JSC “AF Bank”, LLC “Bank BCC-

Moscow”, “Moskommertsbank” та ін.), Азербайджану (“Bank “IBA-MOSCOW” 

LLC), Узбекистану (Commercial bank “Asia-Invest Bank” (CJSC)), України 

(“RUNETBANK” (CJSC), “Moskomprivatbank”) та інших держав. 

У Росії провадять свою діяльність три основні групи іноземних банків: 

1) лідери світового банківництва з країн Західної Європи і Північної 

Америки (“Citigroup”, “J. P. Morgan Chase Bank”, “НSВС Holdings”, “Deutsche 

Bank” та ін.); 

2) західні банки, що належать до другого ешелону за величиною капіталів 

та активів (“Societe Generale”, “Credit Suisse Group”, “Dresdener Bank” та ін.);  

3) банки з прикордонних і сусідніх держав (Китай, Туреччина, Казахстан, 

Вірменія, Азербайджан та ін.).  

Основні тенденції та етапи відкриття національних кордонів для іноземних 

інвесторів у БС у зарубіжних країнах такі [213, с. 583]. 

1. Еволюційність процесу руху до лібералізації національного ринку 

банківських послуг. Більшість зарубіжних країн на ранніх етапах лібералізації 

законодавчо обмежували або ж навіть повністю забороняли доступ іноземних 

інвесторів на ринки банківських послуг і стримували вихід національних банків 

на міжнародні ринки. Відповідно до одного з принципів СОТ країни повинні 

забезпечити однакові умови діяльності для національних та іноземних банків, 

обмежуючи вплив держави на регулятивні процеси у БС. 

2. Надання переваг відкриттю дочірніх структур іноземних банків і 

негативне ставлення до ФІБ. Такі процеси пов’язані з сутнісною різницею між 

дочірніми структурами, які є самостійними юридичними особами та підлягають 

регулюванню з боку національних органів, і ФІБ. Практично повну відсутність 

обмежень на створення БІК спостерігаємо в країнах, де було законодавчо 

визначено неможливість перевищення процентної частки участі іноземних 

інвесторів, а зокрема в Австралії, Канаді, Ісландії, Новій Зеландії, Норвегії, 

Фінляндії, Швеції. У цих же країнах були визначені заборони на відкриття ФІБ. 

3. Збереження лімітів, квот на участь у капіталі національних банків, 
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визначення інших законодавчих та адміністративних бар’єрів щодо розширення 

присутності іноземних банків у країні. Наприклад, у Канаді сума активів банків-

нерезидентів не повинна була перевищувати 8 % сумарних активів БС країни, у 

складі Рад директорів БІК кількість іноземних громадян не мала перевищувати 

25 %, окрема фізична особа-іноземець мала право володіти не більше 10 % 

активів канадського банку. Лише після участі Канади у Північноатлантичній 

асоціації вільної торгівлі (НАФТА) та вступу у 1995 р. до СОТ допустима частка 

участі іноземного банківського капіталу була підвищена до 15 %, а потім до 25 % 

[213, с. 586]. 

Основними важелями регулювання меж діяльності іноземних банків у 

зарубіжних країнах були: обмеження на відкриття ФІБ на національних ринках, 

визначення квоти на участь іноземних капіталів у БС, обмеження щодо виконання 

окремих операцій дочірніми структурами іноземних банків і ФІБ. Зарубіжні 

регулювальні органи залишають за собою право контролювати за розвитком 

сектору ІБ та впливати на значну експансію іноземних банків у країну. Водночас 

існують певні відмінності у процесах і тривалості розвитку ІБ. У країнах із 

розвиненою економікою такі процеси відбуваються досить повільно, а 

лібералізація доступу іноземних інвесторів на банківський ринок має поступовий 

еволюційний характер. Країни з економікою, що розвивається, зберігають жорсткі 

обмеження щодо діяльності іноземних банків. Разом з тим, країни з перехідною 

економікою поділились на ті, які сприяють пришвидшенню лібералізації 

банківського ринку, спрямовану на відміну всіх заборон та обмежень (країни 

Центральної та Східної Європи), і країни з контролем з боку держави (країни 

СНД і Китай). Основним мотивом для визначення чи відміни обмежень на 

створення та діяльність БІК є ті цілі, які мають державні органи [213, с. 588]. 

Проведений аналіз закордонного досвіду засвідчує, що функціонування 

іноземних банків у зарубіжних країнах відбувається без значних обмежень і 

перешкод з боку регулювальних органів. 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 
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розбіжностями у законодавчих актах держав, географічним розташуванням, 

національними традиціями. 

Використовуючи досвід зарубіжних країн, зокрема США, Німеччини, 

Франції, країн Східної та Центральної Європи, можна поліпшити стан БС 

України. Найперше треба проводити реформування БС. Наявність БС з 

ефективним регулюванням і контролем відповідно до міжнародних вимог та 

стандартів є однією з головних передумов стимулювання припливу іноземних 

капіталів, розвитку вітчизняного банківського капіталу, підвищення економічного 

зростання. Надзвичайно важливим є створення в Україні відповідної системи 

банківського нагляду, вироблення необхідних механізмів регулювання та 

валютного контролю.  

Розгляд досвіду залучення іноземного банківського капіталу в зарубіжних 

країнах засвідчив, що іноземні банківські інвестиції сприяють розвитку та 

поліпшенню основних показників БС. Проникненню іноземного капіталу в БС 

зарубіжних країн сприяли: макроекономічна стабілізація (реформи, пов’язані зі 

стабілізацією рівня цін, валютного курсу, державного бюджету тощо); 

мікроекономічні реформи (створення життєздатного ринкового середовища 

шляхом приватизації державних підприємств, лібералізація цін, підвищення 

відкритості економіки); реформування інституціональної структури економіки 

(прийняття необхідних змін до законодавства, забезпечення ефективного 

механізму державного регулювання економіки тощо). Привабливими для 

іноземних банків є закордонні ринки, на яких відбуваються помітні економічні та 

політичні зміни, коли значна частина населення неохоплена банківськими 

послугами. Саме тоді іноземні банки вбачають перспективи розвитку власної 

діяльності й отримання прибутків від здійснення банківських операцій і надання 

послуг. Розвиток ІБ в країні сприяє підвищенню розвитку БС й економіки. 

Банки зарубіжних держав з обережністю підходять до проведення 

діяльності в Україні і найбільшою перешкодою у розвитку ІБ стає нестабільне 

політичне становище в державі. БІК в Україні працюють на тих самих умовах, що 

й вітчизняні банки. Також існує думка, що іноземні банки часто стають 
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каталізаторами реформ, стимулюють уряди вдосконалювати регулювання і 

робити його більш прозорим [379, с. 56]. 

До головних напрямів підвищення ефективності функціонування 

вітчизняної системи ДРІБ, на нашу думку, варто зачислити: удосконалення 

діючих механізмів, спрямованих на розвиток конкуренції, підвищення прозорості 

діяльності банків; забезпечення конкурентних переваг вітчизняних банків і 

розширення міжнародної діяльності банків; стимулювання розвитку ділових 

взаємовідносин у різних сферах економіки; упорядкування адміністративного 

регулювання, мінімізація бюрократизації та корупції у БС загалом та ІБ зокрема; 

впорядкування відомчої та регіональної нормотворчості; сприяння ринкової 

саморегуляції; реформування та удосконалення законодавчої бази; поліпшення 

правових механізмів антимонопольного регулювання у БС; лібералізація БС й 

економіки, забезпечення інвестиційної привабливості України; залучення 

іноземних банків до фінансування реальної економіки; підвищення ролі 

інструментів фондового ринку в залученні іноземних інвестицій і перерозподілі 

капіталу в національній економіці; здійснення державної політики, спрямованої 

на модернізацію, інформатизацію та прискорення інтеграції України у світовий 

фінансовий простір. 

Отже, аналіз зарубіжного досвіду переконує в тому, що однією з причин 

втрати національної належності БС може бути значна участь іноземних капіталів. 

В Україні разом із залученням іноземних капіталів треба зміцнювати національну 

БС та стимулювати розвиток банків з вітчизняним капіталом, щоб забезпечити 

конкурентні переваги в боротьбі за клієнта та місце на ринку фінансових послуг 

поряд з іноземними банками. Водночас у багатьох випадках українські власники 

для підвищення рівня капіталізації та розвитку банку розглядають перспективи 

залучення стратегічних іноземних інвесторів, інколи навіть штучно збільшуючи 

вартість банку задля більш вигідного продажу нерезидентам. Одним із завдань 

державної регулятивної політики мають бути заходи, спрямовані на підвищення 

довіри населення до БС України, обмеження корупції і тіньової економічної 

діяльності, недопущення відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, 
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через іноземні банки, зареєстровані в Україні, створення сприятливого клімату 

для залучення іноземних банківських інвестицій у взаємоузгодженості зі 

забезпеченням національної стабільності та безпеки вітчизняної БС. 

 

5.3.  Удосконалення правового регулювання іноземного банківництва 

 

Стабільний розвиток БС України за умов участі у ній іноземного капіталу 

потребує застосування нових методів та інструментів, а також удосконалення 

існуючого механізму державного регулювання. Головні сфери, які потребують 

реформування, на наш погляд, – законодавче та нормативно-правове 

забезпечення, а також існує потреба чітко організувати та координувати 

діяльність державних органів у частині залучення іноземних інвесторів до БС та 

забезпечення функціонування ІБ в Україні. 

В умовах глобалізації та євроінтеграції України важливе значення у процесі 

удосконалення вітчизняного правого регулювання ІБ має гармонізація та 

уніфікація його з нормами законодавства країн ЄС. Саме аналіз основних 

міжнародних правових актів, директив і документів ЄС допоможе окреслити 

основні шляхи реформування системи правового регулювання в Україні. 

Визначимо, що директива – це тип законодавчого акту ЄС. Директива 

зобов’язує державу-члена вжити певних заходів, спрямованих на досягнення 

окреслених у ній цілей. У директиві також визначено термін досягнення цілі. 

Директиви часто використовують для узгодження законодавства країн-членів, 

даючи змогу вибрати способи та інструменти, які б забезпечували, після певного 

періоду часу, застосування однорідних юридичних норм [376, с. 23]. 

Загалом директиви ЄС у частині регулювання банківництва представимо у 

вигляді груп документів, об’єднаних за певними критеріями. Виділимо групу 

нормативних документів ЄС, яка стосується порядку створення, реорганізації та 

ліквідації банків на території держав-членів ЄС. Друга група документів об’єднує 

директиви, пов’язані з функціонуванням банків, зокрема щодо виконання ними 

банківських операцій, обліку та звітності, а також організації належного нагляду 

та контролю за їхньою діяльністю в державах-членах ЄС. До третьої групи 
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зачислимо директиви та інші міжнародні документи, які стосуються безпеки 

банківської діяльності, зокрема передбачають гарантування банківських депозитів 

і запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей і 

фінансування тероризму.  

З усієї сукупності директив Європейського Парламенту та Ради ЄС (рис. 

5.5) є такі, які безпосередньо стосуються ІБ. Розглянемо їх детальніше. 

Директива Ради 69/335/ЄЕС “Про непрямі податки на мобілізацію капіталу” 

від 17.07.1969 р. (зі змінами згідно з Директивою Ради 74/553/ЄЕС від 

07.11.1974 р.) врегульовує питання, пов’язані з обкладанням податком на капітал 

внесків капіталу в компанії з акціонерним капіталом. Отже, будь-яка компанія, 

фірма, асоціація чи юридична особа, яка веде прибуткову діяльність, акції на 

капітал чи активи якої використовують в операціях на фондових біржах, члени 

якої мають право розпоряджатись своїми акціями тощо, вважається компанією з 

акціонерним капіталом і підлягає такому оподаткуванню. Накладення податком 

на капітал відбувається у державі-члені ЄС, де розташований діючий центр 

управління компанією. Якщо такий центр управління розташований за межами 

ЄС, то оподатковується його зареєстрований офіс чи філія, що є в країні ЄС. 

Стягування податку на капітал веде до скасування в країнах деяких інших 

непрямих податків на мобілізацію капіталу (мито з прибутків капіталу компанії, 

гербовий збір на цінні папери тощо) [126]. 

Директива Ради 86/635/ЄЕС “Щодо річних звітів та консолідованих звітів 

банків та інших фінансових установ” від 08.12.1986 р. ухвалена у зв’язку з 

необхідністю поліпшення порівнянності річних звітів і консолідованих звітів 

кредитних установ, оскільки все більше з них функціонують через національні 

кордони. Директива містить вимоги до структури балансу і звіту про прибутки та 

збитки, а також до консолідованих звітів і їх оприлюднення в кожній державі-

члені ЄС, де така кредитна установа має структурні підрозділи [127]. 

Директива Ради 89/117/ЄЕС “Щодо зобов’язання стосовно публікації 

щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних і 

фінансових   установ,   що   створені   у   державах-членах,   головний   офіс   яких 
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Рис. 5.5. Основні директиви ЄС щодо регулювання банківської діяльності 

Директива 69/335/ЄЕС “Про непрямі 

податки на мобілізацію капіталу” 

Директива 73/183/ЄЕС “Про 

скасування обмежень щодо вільного 

заснування банків та інших 

фінансових установ та вільного 

надання ними незалежних послуг” 

Директива 77/780/ЄЕС “Про координу-

вання законів, постанов та адміністра-

тивних положень щодо початку та 

ведення діяльності кредитних установ” 

Директива 78/660/ЄЕС про річну 

звітність компаній певних типів 

Директива 83/349/ЄЕС про 

консолідовану звітність 

Директива 84/253/ЄЕС основою якої є 

Стаття 54 (3) (g) Угоди стосовно затвер-

дження осіб, відповідальних за прове-

дення нормативних ревізій (аудиту) 

документів бухгалтерського обліку 

Директива 85/611/ЄЕС “Про 

узгодження законів, підзаконних та 

адміністративних положень, що 

стосуються інститутів спільного 

(колективного) інвестування в цінні 

папери, що підлягають обігу (ICI)” 

Директива 86/635/ЄЕС “Щодо річних 

звітів та консолідованих звітів банків та 

інших фінансових установ” Директива 89/117/ЄЕС “Щодо зобов’я-

зання стосовно публікації щорічних 

бухгалтерських документів структурни-

ми підрозділами кредитних та фінан-

сових установ, що створені у державах-

членах, головний офіс яких знаходиться 

на території іншої держави-члена” 

Директива 89/299/ЄЕС “Про власні 

фонди кредитних установ” 

Директива 89/646/ЄЕС “Щодо узго-

дження законів, підзаконних та адмі-

ністративних актів, які стосуються 

початку і здійснення діяльності кре-

дитних установ, та внесення змін до 

Директиви 77/780/ЄЕС” 

Директива 91/308/ЄЕС про запобігання 

використанню фінансової системи для 

відмивання грошей 

Директива 92/121/ЄС “Про 

здійснення нагляду і контролю за 

діяльністю кредитних установ, 

пов’язаною з підвищеним ризиком” 
Директива 93/22/ЄЕС “Про інвести-

ційні послуги у сфері цінних паперів” 

Директива 93/6/ЄЕС “Про 

адекватність капіталу інвестиційних 

фірм і кредитних установ” 

Директива 95/67/ЄС, якою вносяться 

технічні зміни до Директиви Ради 

89/647/ЄЕС про коефіцієнт 

платоспроможності кредитних установ 

відносно визначення 

“багатонаціональні банки розвитку” 

Директива 74/553/ЄЕС стосовно пря-

мого податку на мобілізацію капіталу 

Директива 87/102/ЄЕС “Про 

наближення законів, постанов та 

адміністративних положень держав-

членів щодо споживчого кредиту” 

Директива 90/435/ЄЕС “Щодо зага-

льної системи оподаткування, яка 

застосовується до материнських 

компаній та дочірніх підприємств 

різних держав-членів” 

Директива 92/30/ЄЕС “Про нагляд за 

кредитними установами на 

консолідованій основі” 

Директива 94/19/ЄС “Щодо схем 

гарантування депозитів” 

Директива 98/26/ЄС “Про 

незворотність розрахунків у платіжних 

системах та системах розрахунків по 

цінних паперах” 

Директива 2000/12/ЄС “Щодо 

започаткування діяльності кредитних 

установ та її ведення” 
Директива 2001/24/ЄС “Про реоргані-

зацію та ліквідацію кредитних установ” 

Директива 2000/46/ЄС “Про започат-

кування та здійснення діяльності уста-

новами-емітентами електронних гро-

шей та пруденційний нагляд за ними” 

Директива 2001/97/ЄС, яка вносить 

зміни в Директиву Ради 91/308/ЄЕС 

щодо запобігання використанню 

фінансової системи з метою відмивання 

грошей 

Директива 2002/47/ЄС стосовно меха-

нізмів застосування фінансової застави 

Директива 2004/39/ЄС “Про ринки 

фінансових інструментів” 

  Директива 2005/60/ЄС про запобі-

гання використанню фінансової 

системи з метою відмивання коштів та 

фінансування тероризму 

Директива 2008/23/ЄС “Що вносить 

зміни до Директиви 2006/49/ЄС про до-

статність капіталу інвестиційних ком-

паній та кредитних установ стосовно 

виконавчих повноважень, наданих 

Комісії” 

Директива 2006/48/ЄС про започатку-

вання та здійснення діяльності кре-

дитних установ (виправлене видання) 

Директива 2008/48/ЄС про договори 

споживчого кредитування і відміну 

Директиви Ради ЄС 87/102/ЄЕС 

Загальні Директиви з протидії 

відмиванню доходів в приватному 

банківському секторі (Вольфсбергські 

принципи) від 30.10.2000 р. 

Директива 2009/110/ЄС щодо запо-

чаткування та здійснення діяльності 

установами – емітентами електронних 

грошей та пруденційний нагляд за ними 
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знаходиться на території іншої держави-члена” від 13.02.1989 р. передбачає 

координацію заходів щодо публікації документації структурних підрозділів 

банків (річні звіти, консолідовані звіти, загальний річний звіт, загальний 

консолідований річний звіт, висновки особи, відповідальної за аудит річних і 

консолідованих звітів), заснованих у державі-члені ЄС, головні офіси яких 

розміщені поза межами цієї держави-члена. Держави-члени ЄС вимагають від 

структурних підрозділів публікувати документацію банку. У директиві зазначено, 

що якщо банк має свій головний офіс у країні поза межами ЄС, то ці вимоги 

застосовують у разі, якщо такий банк має правову форму подібну до правових 

форм, визначених цією директивою. Також з’ясовано, що складення документів 

має відповідати вимогам Директиви 86/635/ЄЕС та визначено необхідність аудиту 

особами, яких потребує законодавство держави-члена ЄС, де розташовано 

головний офіс банку. Якщо ж головний офіс банку розташовано у країні, яка не є 

членом ЄС, а структурний підрозділ розміщено у державі-члені, то вимагається 

складання й аудит документації у спосіб, визначений законодавством країни 

розташування головного офісу банку [128]. 

Директива Ради 90/435/ЄЕС “Щодо загальної системи оподаткування, яка 

застосовується до материнських компаній та дочірніх підприємств різних держав-

членів” від 23.07.1990 р. стосується розподілу прибутків між материнськими та 

дочірніми компаніями, які розміщені в різних державах-членах ЄС. Враховуючи, 

що материнська компанія з огляду на об’єднання зі своїм дочірнім підприємством 

отримує розподілені прибутки, держава материнської компанії повинна: або 

стримуватися від оподаткування таких прибутків, або оподатковувати такі 

прибутки, одночасно надаючи дозвіл материнській компанії утримати з кількості 

податків ту частку податку на корпорацію, сплаченого дочірнім підприємством, 

яка стосується цих прибутків. Також директива визначає такі поняття: компанія 

держави-члена, материнська компанія, дочірнє підприємство тощо та засвідчує, 

що держави-члени материнської компанії можуть не стягувати податок на дохід з 

прибутків, які така компанія отримує від дочірнього підприємства [129]. 

Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства “Про адекватність 
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капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ” від 15.03.1993 р. (зі змінами, 

внесеними Директивою 2006/48/ЄС від 14.06.2006 р.) врегульовує питання щодо 

мінімального розміру початкового капіталу для проведення діяльності 

кредитними установами та інвестиційними фірмами, а також містить вимоги 

щодо моніторингу та контролю за ризиками, які виникають у процесі їхньої 

діяльності, врегульовує основні положення щодо нагляду на консолідованій 

основі, визначає вимоги до подання звітності тощо. 

Директива 94/19/ЄС Європейського Парламенту і Ради “Щодо схем 

гарантування депозитів” від 30.05.1994 р. передбачає захист від 

неплатоспроможності та закриття банку для вкладників будь-якого структурного 

підрозділу цього банку, відкритого в країні-члені ЄС іншій, ніж країна 

розміщення головного офісу банку. 

Директива 98/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС “Про 

незворотність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків по 

цінних паперах” від 19.05.1998 р. спрямована на зменшення системного ризику, 

притаманного платіжним системам і системам розрахунків за цінними паперами, 

забезпечення розвитку якомога ефективнішого і маловитратного функціонування 

схем платежів і розрахунків за цінними паперами, які здійснюють через державні 

кордони в межах ЄС, що посилює вільний рух капіталу на внутрішньому ринку 

[125]. Директива передбачає гармонізацію правил у визначенні моменту, на який 

розрахунок вважається здійсненим, а також на мінімізацію збоїв, спричинених 

неплатоспроможністю учасника такої системи. 

Загальні Директиви з протидії відмиванню доходів у приватному 

банківському секторі (Вольфсбергські принципи) від 30.10.2000 р. визначають 

питання ідентифікації клієнта банку, проведення перевірки інформації щодо мети 

відкриття рахунку в банку, можливих операцій за рахунком, джерел капіталу, 

проведення додаткової перевірки у разі проведення операцій на рахунку з 

країнами з підвищеним ризиком чи офшорними юрисдикціями. Також цей 

документ визначає принципи підготовки персоналу, навчання, порядку зібрання, 

зберігання інформації та запобігання відмиванню грошей [158]. 
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З Директиви 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради “Про 

реорганізацію та ліквідацію кредитних установ” від 04.04.2001 р. випливає, що 

під час ведення своєї діяльності кредитна установа та її філії становлять єдиний 

економічний суб’єкт для нагляду компетентними органами держави, в якій було 

надано дозвіл на провадження діяльності, який є дійсним на території ЄС, а також 

така єдність між установою та філіями є необхідною у разі реорганізації чи 

ліквідації. У цій директиві зазначено, що адміністративні або судові органи 

держави походження (держави-члена ЄС, де видано ліцензію банку) повинні мати 

право самі приймати рішення про впровадження одного чи більше 

реорганізаційних заходів щодо банку, враховуючи його філії, відкриті в інших 

державах-членах ЄС [122]. Такі реорганізаційні заходи мають діяти згідно з 

законами, нормами та процедурами, які діють у державі походження. Компетентні 

органи держави походження мають повідомити компетентні органи держави 

перебування (держави-члена ЄС, де відкрито філію банку) щодо прийняття 

заходів реорганізації чи ліквідації банку. Директива визначає порядок дій у разі, 

якщо головний офіс банку та його філії перебувають у межах ЄС та в країнах за 

межами ЄС. Якщо головний офіс банку розташований за межами ЄС, а філії 

такого банку відкриті в країнах ЄС і прийнято рішення про вжиття заходів 

реорганізації щодо філії банку, то компетентні органи держави перебування в 

межах ЄС повинні оперативно повідомити інші держави перебування філій банку 

на території ЄС про застосування адміністративними або судовими органами 

реорганізаційних заходів, а усі дії мають бути узгодженими та скоординованими 

між цими країнами [122]. Щодо ліквідації банків директива визначає, що тільки 

адміністративні або судові органи держави походження (тобто, держави-члена 

ЄС, де видано ліцензію банку та розміщено головний офіс банку) повинні мати 

повноваження приймати рішення про початок процедури ліквідації установи, 

враховуючи її філії, відкриті в інших державах-членах, і таке рішення має бути 

визнане на території цих держав. Якщо ж головний офіс банку розташований у 

країні за межами ЄС, а в державах-членах відкриті філії такого банку, то 

адміністративні або судові органи влади держави перебування філії банку в межах 
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ЄС мають негайно повідомити компетентні органи інших держав перебування 

філій банку про рішення розпочати процедуру ліквідації, а також про практичні 

результати, до яких може призвести така ліквідація чи про відкриття судової 

справи або відкликання дозволу на ведення діяльності. Крім того, директива 

визначає загальні положення, які стосуються порядку реорганізації та ліквідації 

кредитних установ та їхніх філій на територіях держав-членів ЄС [122]. Отож, що 

ця директива дає змогу вживати заходи щодо реорганізації чи ліквідації філій 

банків, головні офіси яких розміщені за межами ЄС. 

Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання 

використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування 

тероризму від 26.10.2005 р. (зі змінами, внесеними Директивою 2009/110/ЕС від 

16.09.2009 р.) визначає необхідність ідентифікації клієнтів банків та інших 

фінансових установ, зобов’язує зберігати відповідні дані, застосовувати внутрішні 

процедури навчання персоналу і захисту від відмивання коштів, а також звітувати 

компетентним органам про будь-які ознаки відмивання коштів. Вона зобов’язує 

координувати заходи не лише в межах національного рівня та рівня країн ЄС, а й 

у міжнародному контексті, зокрема з заходами, які вживають у рамках інших 

міжнародних ініціатив з врахуванням рекомендацій FATF. Директива передбачає 

застосовувати заходи належної обачливості щодо: нових або існуючих клієнтів у 

разі налагодження ділових стосунків; виконання операцій на суму 15 000 євро і 

більше, за наявності підозри у відмиванні коштів чи фінансуванні тероризму; 

якщо є сумніви щодо правдивості або відповідності раніше отриманих 

ідентифікаційних даних про клієнтів. В окремих випадках, визначених 

директивою, можна вживати заходи спрощеної належної обачливості для клієнтів 

банків та інших фінансових установ, які розташовані на території ЄС і в державах 

за межами ЄС. Також директива визначає, що кожна держава-член ЄС створює 

підрозділ фінансової розвідки як центральний національний підрозділ для 

ефективної боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму [123]. 

Саме такі підрозділи фінансової розвідки в державах-членах ЄС мають бути 

забезпечені необхідною інформацією, яку отримують від банків та інших 
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фінансових установ, щоб належно виконати поставлені завдання. 

Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 

започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання) 

від 14.06.2006 р. (зі змінами, внесеними згідно з Директивою 2009/110/ЕС від 

16.09.2009 р.), на наш погляд, є однією з основних, оскільки врегульовує ключові 

питання щодо створення та діяльності банків і функціонування їхніх структурних 

підрозділів у країнах ЄС і співпраці з державами з-за меж ЄС. Цю директиву 

ухвалили, щоб усунути відмінності між законами держав-членів ЄС у частині 

створення та функціонування банків. Вона покликана гармонізувати ліцензування 

на всій території ЄС і систему пруденційного нагляду держави-члена походження, 

забезпечити однакові заходи безпеки для власників заощаджень і справедливі 

умови конкуренції між кредитними установами. Визначено, що її положення не 

мають перешкоджати застосуванню національних законів, які передбачають 

спеціальні додаткові дозволи, що санкціонують здійснення специфічних видів 

діяльності. Директива розрізняє поняття держава-член походження (на території 

якої видано ліцензію банку) та держава-член перебування (на території якої банк 

має філію або надає послуги) [124]. Отже, директива визначає основні питання 

створення, діяльності та пруденційного нагляду за банками й їхніми 

структурними підрозділами в різних країнах ЄС.  

Другий розділ директиви 2006/48/ЄС врегульовує питання застосування 

вимог щодо започаткування та ведення діяльності кредитними установами. Він 

визначає: необхідність і вимоги до надання ліцензії кожною державою-членом до 

початку ведення діяльності установою (ст. 6); вимоги до початкового капіталу (не 

менше 5 млн євро) (ст. 9); вимоги до власних коштів установи, створеної в 

результаті злиття (ст. 10); вимоги до започаткування філій банків, яким надано 

ліцензії на території інших держав-членів та їх нагляду (ст. 16); необхідність 

інформування та консультування компетентних органів у разі збільшення пакета 

акцій, частки прав голосів або капіталу вище 20 %, 33 % або 50 %, або у спосіб, 

коли така установа стане дочірньою компанією (ст. 19, 20); інформування один 

раз на рік компетентних органів щодо імен акціонерів і розмірів пакетів акцій (ст. 
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21); вимоги до надійного управління та моніторингу, прозорої організаційної 

структури та діяльності (ст. 22) [124]. 

Третій розділ директиви 2006/48/ЄС регулює питання про право заснування 

та свободу надання послуг. У ньому визначено: вимоги до видів діяльності та 

умови виконання філією або дочірньою компанією з іншої держави-члена (ст. 24); 

інформування компетентних органів держави-члена походження для банку, що 

бажає відкрити філію на території іншої держави-члена (ст. 25) (зазначено, що 

будь-яка кількість місцезнаходжень компанії, започаткованих на території тієї ж 

держави-члена кредитною установою з штаб-квартирою на території іншої 

держави-члена, вважається однією філією (ст. 27)); повноваження компетентних 

органів держави-члена перебування, зокрема, для статистичних потреб вимагати 

від усіх банків, які мають філії на їхній території, звітувати на періодичній основі 

про свою діяльність (ст. 29); у разі виявлення недотримання філією правових 

положень держави перебування подання вимог до врегулювання ситуації, а в разі 

неможливості виправлення становища, інформування компетентних органів 

держави-члена походження та вжиття нею відповідних заходів з попереднім 

інформуванням сутності таких заходів країну перебування філії (ст. 30) [124].  

Четвертий розділ директиви 2006/48/ЄС визначає основні принципи 

доступу банків та їхніх філій на ринки держав-членів ЄС з інших країн, а також 

співпрацю з компетентними органами третіх країн щодо нагляду на 

консолідованій основі. Визначено: держави-члени ЄС не застосовують до філій 

банків з головними офісами поза межами ЄС при запровадженні або здійсненні 

діяльності положень, які призводять до створення сприятливішого режиму, ніж 

визначений для філій з країн ЄС (ст. 38); необхідність обговорення угод, 

спрямованих на забезпечення отримання компетентними органами держав-членів 

ЄС і третіх країн інформації, потрібної для виконання нагляду на консолідованій 

основі за діяльністю банків, материнські компанії яких або філії та дочірні 

структури яких розташовані у країнах поза межами ЄС, а материнські компанії з 

головним офісом – на території держав-членів ЄС (ст. 39) [124]. 

У п’ятому розділі директиви 2006/48/ЄС визначено принципи та технічні 
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інструменти для пруденційного нагляду й оприлюднення інформації. Окреслено 

такі моменти: пруденційний нагляд за діяльністю банку виконують компетентні 

органи держави-члена походження, водночас це не перешкоджає нагляду на 

консолідованій основі (ст. 40); держави-члени перебування беруть 

відповідальність у співробітництві з компетентними органами держави-члена 

походження за здійснення нагляду за ліквідністю філії банку (ст. 41); держави-

члени тісно співпрацюють між собою й обмінюються інформацією для здійснення 

нагляду, забезпечують оперативну перевірку інформації (ст. 42, 43), з метою 

обміну інформацією з компетентними органами чи іншими установами (органами 

влади, залученими до процесу ліквідації чи банкрутства банків, аудиторських 

перевірок, нагляду за платіжними системами, центральним банкам та іншим 

структурам з подібними функціями тощо) третіх країн мають право укладати 

угоди про співпрацю для проведення нагляду та забезпечення конфіденційності 

інформації (ст. 46, 48, 49); право вжиття санкцій і звернень до суду за порушення 

законів, регламентів та інших положень (ст. 54, 55). Серед технічних інструментів 

пруденційного нагляду визначено структуру статей власних коштів банків, їхні 

характеристики, вимоги та обмеження (ст. 57–67) [124]. Значна увага приділена 

також питанням “ризикової уражуваності”, визначено мінімальні вимоги до 

власних коштів щодо мінімального ризику (ст. 75, 76), поділ активів і 

позабалансових статей за ступенем ризику, обчислення сум ризикових 

уражуваностей за різними підходами (стандартизованим (ст. 78–83), підходом на 

підставі внутрішніх рейтингів (ст.84–89), зменшенням кредитного ризику (ст.90–

93), сек’юритизацією (ст. 94–101), ризиковою уражуваністю за довгими позиціями 

(ст. 106–119), обмеженням щодо володіння кваліфікаційними пакетами акцій поза 

межами фінансового сектора (ст. 120–123) і ін.). Директива передбачає також 

необхідність оприлюднення інформації з боку компетентних органів різних 

держав-членів (тексти законів, підзаконних актів, правил тощо у сфері 

пруденційного регулювання, способи виконання операцій і свободи дій, загальні 

критерії та методології, які використовують для проведення оцінювання, сукупна 

статистична інформація тощо) та з боку кредитних установ (ст. 144–149). Шостий 
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і сьомий розділи містять інформацію про виконавчі повноваження та перехідні й 

прикінцеві положення, відповідно [124]. 

Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо 

започаткування та здійснення діяльності установами – емітентами електронних 

грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 

2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС від 16.09.2009 р. 

визначає вимоги до первинного капіталу, власних коштів для започаткування 

діяльності установ-емітентів електронних грошей, визначає перелік операцій і 

послуг, які має право виконувати така установа, крім емісії електронних грошей 

(зазначено, що такі установи не повинні приймати депозити або інші кошти, які 

підлягають виплаті від населення), визначає вимоги до захисту коштів і викупу 

електронних грошей. Директивою визначено відносини установи з країнами, які 

не є членами ЄС, зокрема, якщо головний офіс установи розташовано в країні за 

межами ЄС, то держави-члени не повинні застосовувати до філії установи – 

емітента електронних грошей, розміщеної в країні-члені ЄС, більш сприятливий 

режим, аніж до установи, головний офіс якої розташований у країні-члені ЄС. 

Вагоме значення в правовому регулюванні ІБ мають документи, розроблені 

Базельським комітетом. Наведемо ті основні з них, які впливають на розвиток 

банківництва в різних країнах і підвищують ефективність регулювання діяльності 

банків, зокрема, БІК та ФІБ [422, с. 108], які зведені у додатку Я. 

У використанні правових документів Базельського комітету, зокрема, щодо 

нагляду за міжнародними фінансовими групами виникають дискусії серед 

науковців. Якщо Базельські угоди до капіталу передбачають використання 

кількох підходів до оцінки капіталу (базовий індикативний, стандартизований та 

інші підходи), то можлива ситуація, коли материнський банк та орган 

банківського нагляду країни його перебування будуть використовувати один 

підхід до оцінки капіталу, а дочірній банк та орган банківського нагляду країни 

його перебування – інший. Ухвалена в ЄС Директива 2006/49/ЄС передбачає, що 

нагляд за консолідованими банківськими групами здійснює орган банківського 

нагляду країни перебування материнського банку [102, с. 39]. Отже, у правовому 
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відношенні головна роль у вирішенні питання призначена органу банківського 

нагляду країни-походження капіталу, який здійснює нагляд на консолідованій 

основі. Зазначимо про необхідність визначення порядку співпраці між органами 

регулювання та нагляду країни-походження та країни-перебування іноземного 

капіталу. Однак принципи консолідованого банківського нагляду орієнтують 

країни на такий розподіл компетенцій при здійсненні регулювання діяльності 

міжнародних банківських груп, за яких провідна роль буде належати наглядовому 

органу країни розташування материнського банку. 

Принципи, розроблені Базельським комітетом, мають здебільшого 

рекомендаційний характер і стосуються лише країн-членів, проте після прийняття 

основних документів їхні постулати активно обговорюють на різноманітних 

міжнародних конференціях багатьох країн. У 1979 р. у Лондоні на організованій 

Банком Англії міжнародній конференції банківських контролерів обговорювали 

питання розподілу відповідальності між контрольними органами та ролі 

офшорних центрів, де відбувається позанаціональна діяльність банків, оскільки на 

них не розповсюджується міжнародне регулювання. За ініціативою Базельського 

комітету для посилення контролю за офшорними центрами було створено Групу 

контролю офшорних центрів, яка передбачала організацію співпраці щодо 

контролю на базі обміну інформацією. Ця Група в основному визначає потоки 

інформації, які забезпечують обмін поглядами та досвідом [302, с. 73]. 

З’ясуємо позитивні кроки на шляху до реформування правового 

забезпечення банківництва в Україні. Вітчизняне законодавство поступово 

переходить до міжнародних стандартів та враховує рекомендації Базельського 

комітету. Основні вимоги до капіталу банків з врахуванням ризиків розкриті в 

“Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, яка 

затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. Також НБУ 

розробив нормативні документи, які враховують розроблені Базельським 

комітетом основні принципи ефективного банківського нагляду, нагляд на 

консолідованій основі, вимоги до структури власності тощо. Вважаємо, що 

більше уваги треба приділити розробленню правових актів у частині регулювання 
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ІБ та визначення стимулів і вимог діяльності для БІК і ФІБ. На наш погляд, треба:  

– чітко законодавчо визначити максимальне спрощення процедури 

входження на український ринок фінансово-стабільних міжнародних банківських 

груп, недопущення бюрократизації та використання корупційних схем; 

– забезпечити своєчасне висвітлення зведених даних про кінцевих власників 

банків в офіційних джерелах із чітким зазначенням дати подання інформації; 

– посилити контроль до банків лише з так званою формальною заміною 

власника на іноземного акціонера, коли кінцевим бенефіціаром є український 

інвестор (такі схеми можуть бути пов’язані зі спекулятивною діяльністю та 

відмиванням коштів, особливо у разі використання компаній, зареєстрованих в 

офшорних зонах);  

– посилити контроль за міграцією та структурою іноземного банківського 

капіталу. Наприклад, в українському законодавстві доцільно розмежувати поняття 

“банк з іноземним капіталом з країн ЄС та інших розвинутих країн” та “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; 

– розробити та ухвалити законопроект щодо захисту конкуренції на 

банківському ринку під впливом іноземних капіталів, а також нормативні акти, 

які б визначали механізми злиття та поглинання банків іноземними інвесторами 

для недопущення монополізації ринку та недобросовісної конкуренції. 

Важливим питанням розвитку ІБ в Україні є систематизація та 

конкретизація законодавчих і нормативно-правових актів, у тім числі розроблення 

зведеного акту для іноземних інвесторів, які вкладають кошти у БС. Вважаємо, 

що потрібно розробити та ухвалити законопроект “Про порядок створення, 

діяльності банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій 

іноземних банків в Україні”. Рекомендована структура Закону зображена на рис. 

5.6. На нашу думку, він має визначати порядок створення, принципи організації 

діяльності, реорганізації, ліквідації БІК та їхніх структурних підрозділів в Україні, 

а також порядок державного регулювання та нагляду. 
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Рис. 5.6. Рекомендована структура проекту Закону України “Про порядок створення, діяльності банків з 

іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків в Україні” 

Розділ 1. Загальні 

положення 

Стаття 1. Предмет, мета та сфера застосування закону. 

Стаття 2. Визначення термінів (банк з іноземним капіталом; банк з іноземним капіталом з країн ЄС та інших розвинутих країн; банк з 

іноземним капіталом з країн, що розвиваються; банківський нагляд на консолідованій основі; дочірня структура іноземного банку; іноземний 

банк; іноземний інвестор; іноземний капітал; істотна участь іноземного капіталу в банку; ліквідація іноземного банку; опосередкована участь; 

представництво іноземного банку; пряма участь; реорганізація іноземного банку; структурний підрозділ іноземного банку; філія іноземного 

банку тощо) 
 

Розділ 2. Правові принципи 

створення та діяльності 

іноземних банків, їхніх 

структурних підрозділів на 

території України 

Стаття 3. Організаційно-правові форми створення банків з іноземним капіталом і філій іноземних банків на території України. 
Стаття 4. Вимоги до структури власності банків з іноземним капіталом і філій іноземних банків 
 

Розділ 3. Порядок створення 

банків з іноземним капіта-

лом, їхніх структурних 

підрозділів і філій іноземних 

банків на території України 

Стаття 5. Порядок державної реєстрації банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків. 
Стаття 6. Порядок ліцензування діяльності банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків. 
Стаття 7. Принципи та види діяльності банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків на території України. 

Стаття 8. Відносини банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків із клієнтами 

Розділ 4. Вимоги до основних 

показників діяльності банків з 

іноземним капіталом, їхніх 

структурних підрозділів і 

філій іноземних банків  

Стаття 9. Органи управління банку з іноземним капіталом, його структурних підрозділів і філії іноземного банку (загальні збори учасників, 
спостережна рада, виконавчий орган, органи контролю, вимоги до керівників тощо). 
Стаття 10. Мінімальний розмір капіталу, фонди та резерви банку з іноземним капіталом і філії іноземного банку. 
Стаття 11. Порядок обов’язкового резервування коштів. 
Стаття 12. Нормативи капіталу. 
Стаття 13. Нормативи ліквідності. 
Стаття 14. Нормативи кредитного ризику. 
Стаття 15. Нормативи інвестування. 
Стаття 16. Ліміти валютної позиції. 
Стаття 17. Порядок рефінансування банків з іноземним капіталом і філій іноземних банків 

Стаття 18. Злиття. 
Стаття 19. Об’єднання. 

Стаття 20. Поглинання 

Розділ 5. Порядок реоргані-

зації банків з іноземним 

капіталом, їхніх структурних 

підрозділів і філій іноземних 

банків 

Розділ 6. Порядок ліквідації 

банків з іноземним 

капіталом, закриття їхніх 

структурних підрозділів і 

філій іноземних банків 

Стаття 21. Порядок виходу іноземного інвестора з банківської системи. 
Стаття 22. Вимоги до визначення вартості та продажу банку іноземним інвестором. 
Стаття 23. Принципи віднесення банків з іноземним капіталом і філій іноземних банків до категорії проблемних. 
Стаття 24. Порядок визнання банку з іноземним капіталом і філії іноземного банку банкрутом. 
Стаття 25. Порядок ліквідації банку з іноземним капіталом і філії іноземного банку 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  “Про порядок створення, діяльності банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій 

іноземних банків в Україні” (проект) 
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Закінчення рис. 5.6. Рекомендована структура проекту Закону України “Про порядок створення, діяльності 

банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків в Україні” 

Розділ 7. Управління 

банківськими ризиками 

Стаття 26. Кредитний ризик. 

Стаття 27. Операційний ризик. 

Стаття 28. Валютний ризик. 

Стаття 29. Процентний ризик. 

Стаття 30. Системний ризик. 

Стаття 31. Ринковий ризик і ризик репутації. 

Стаття 32. Ризики залежного розвитку Розділ 8. Забезпечення за-

хисту акціонерів, вкладників 

і кредиторів банків з 

іноземним капіталом, їхніх 

структурних підрозділів і 

філій іноземних банків 

Стаття 33. Захист інтересів банків з іноземним капіталом і філій іноземних банків. 

Стаття 34. Добровільні об’єднання та асоціації банків з іноземним капіталом і філій іноземних банків на території України. 

Стаття 35. Принципи захисту прав акціонерів банків з іноземним капіталом. 

Стаття 36. Принципи захисту прав вкладників банків з іноземним капіталом і філій іноземних банків. 

Стаття 37. Принципи захисту прав кредиторів банків з іноземним капіталом і філій іноземних банків. 

Стаття 38. Участь банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків у системі гарантування депозитів 

 

Розділ 9. Проведення фі-

нансового моніторингу 

банками з іноземним 

капіталом і філіями 

іноземних банків 

Стаття 39. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму 

Розділ 10. Державне 

регулювання діяльності 

банків з іноземним 

капіталом, їхніх структурних 

підрозділів і філій іноземних 

банків в Україні 

Стаття 40. Принципи державного регулювання діяльності банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків. 

Стаття 41. Органи державного регулювання діяльності банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків. 

Стаття 42. Банківський нагляд на консолідованій основі. 

Стаття 43. Особливості бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій 

іноземних банків. 

Стаття 44. Внутрішній і зовнішній аудит. 

Стаття 45. Обмеження та заборони в діяльності банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків на 

території України. 

Стаття 46. Особливості оподаткування банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків. 

Стаття 47. Антимонопольне регулювання та забезпечення добросовісної конкуренції банками з іноземним капіталом, їхніми структурними 

підрозділами та філіями іноземних банків на українському ринку. 

Стаття 48. Санкції, заходи та відповідальність за порушення банками з іноземним капіталом, їхніми структурними підрозділами та філіями 

іноземних банків банківського законодавства України. 

Стаття 49. Співпраця з іншими органами державної влади України. 

Стаття 50. Співпраця з компетентними органами країн походження іноземного капіталу 

 

Розділ 11. Прикінцеві 

положення 
Стаття 51. Уніфікація положень закону з іншими законодавчими та нормативними актами України. 

Стаття 52. Уніфікація положень закону з міжнародними договорами, ратифікованими Україною 

 

3
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Мета Закону – 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. Положення Закону треба 

застосовувати до всіх банків з повною чи частковою участю іноземних інвесторів, 

їхніх структурних підрозділів, зокрема, представництв іноземних банків, ФІБ, 

дочірніх структур іноземних банків, які створені та діють в Україні. Положення 

Закону потрібно застосовувати з урахуванням особливостей, визначених 

законодавством України щодо банківської діяльності і вони не повинні 

суперечити іншим правовим актам у частині відкриття, державної реєстрації, 

ліцензування, ліквідації та діяльності банків в Україні. Також положення Закону 

мають корелюватися з законами ВРУ, нормативно-правовими актами НБУ та 

міжнародними договорами, ратифікованими Україною. 

Здійснюючи ДРІБ, варто поєднувати використання ринкових інструментів і 

застосування державних важелів впливу. Застосування ринкових інструментів 

передбачає механізм саморегуляції в умовах класичної ринкової економіки 

шляхом взаємодії ринкових цін, конкуренції, попиту та пропозиції на ринку. У БС 

механізм саморегуляції полягає у збалансуванні інтересів власників вітчизняних 

банків і держави. Існує взаємозалежність між попитом на вітчизняні банки та 

пропозицією вкладення іноземних капіталів для забезпечення ефективного 

функціонування БС та економіки країни загалом. Однак українська БС, на нашу 

думку, потребує використання системи часткового державного регулювання. 

Серед державних регуляторів ринку треба виділити застосування державою 

правових, адміністративних та економічних важелів, які регулюють поведінку 

банків, визначають перспективи розвитку вітчизняної БС. 

У розвитку ІБ та БС країни загалом важливу роль відіграють спеціальні 

асоціації, які лобіюють інтереси своїх членів задля забезпечення підвищення 

ефективності їхньої роботи та удосконалення процесу регулювання. Такі асоціації 

об’єднують банки за різними критеріями (напрямами спеціалізації, видами банків, 

397 
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формою власності, територіальною ознакою тощо) і створені у багатьох країнах. 

У Франції функціонує Асоціація французьких банків, до складу якої входять: 

Національна федерація сільськогосподарського кредиту, Профспілкова палата 

народних банків, Національна конфедерація взаємного кредиту, Національний 

центр ощадних і страхових кас та ін. У Німеччині діють: Асоціація німецьких 

банків, два спеціалізовані об’єднання – Асоціація іпотечних банків та Асоціація 

банків суднобудівної галузі, Асоціація банків державного сектору. У США 

функціонують: Асоціація американських банкірів, Асоціація банківських 

холдингових компаній, Асоціація незалежних банків Америки, Асоціація банків, 

які кредитують фізичних осіб, та ін. [384, с. 56]. 

Одним із напрямів поліпшення інституційного середовища ІБ та його 

державного регулювання вважаємо створення Асоціації банків з іноземним 

капіталом (АБІК). На наш погляд, АБІК позитивно вплине на розвиток ІБ та БС 

України загалом. Асоціація має бути незалежним, некомерційним, добровільним 

об’єднанням БІК і ФІБ, основною метою діяльності якої має бути захист законних 

прав та інтересів таких банків, які діють в Україні, представництво в органах 

державної влади та управління, забезпечення взаємозв’язків між учасниками 

банківського ринку. Банки-члени АБІК мають змогу брати участь в інших 

асоціаціях чи організаціях, створення яких не заборонене в Україні, а також за її 

межами. Тобто, банки-члени АБІК матимуть право одночасно входити до інших 

асоціацій банків України (АУБ, НАБУ і т.д.). Передбачаємо участь в АБІК усіх 

банків, які зареєстровані в Україні і мають у статутному капіталі частку іноземних 

інвесторів (тобто, істотну участь, згідно з якою за законодавством банк зачислено 

до БІК). Якщо ж іноземні інвестори продають свою частку українському власнику 

і банк втрачає статус БІК, то він перестає бути членом АБІК і входитиме лише до 

складу інших асоціацій банків. Створення такої Асоціації, на нашу думку, дасть 

змогу БІК в Україні сприяти веденню прозорої діяльності, формувати засади 

розвитку ІБ та впроваджувати новітні методи ведення банківського бізнесу. Це 

допоможе підвищити рівень культури банківництва в Україні, забезпечить 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків, сприятиме зменшенню 
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використання корупційних схем у банківництві та бюрократизації в органах 

державної влади, також налагодження взаємовідносин і співпраця з аналогічними 

організаціями зарубіжних країн дасть змогу підвищити імідж України на 

міжнародному рівні й інвестиційну привабливість для іноземних інвесторів. 

Вважаємо, що пріоритетними напрямами роботи АБІК мають бути: 

 презентація та відстоювання своїх законних прав у державних органах 

влади, співробітництво з органами банківського нагляду, антимонопольними та 

податковими органами з приводу формулювання рекомендацій і пропозицій щодо 

регулятивних заходів, використання форм, методів та інструментів ДРІБ; 

 формування пріоритетних напрямів розвитку ІБ в Україні, виявлення 

методів мінімізації ризиків вкладення капіталу в провідні галузі економіки, 

співробітництво та координація зусиль у цьому напрямі з іншими добровільними 

об’єднаннями банків та асоціаціями, обговорення різних стратегій розвитку БС на 

спільних засіданнях і форумах; 

 участь у розробленні законодавчих і нормативно-правових актів, 

висловлення критичного бачення щодо окремих положень розвитку банківського 

ринку (формування основних засад і рекомендацій щодо удосконалення 

банківського законодавства з врахуванням зарубіжного досвіду, гармонізація 

вітчизняного законодавства та законодавства ЄС, зменшення бюрократизації на 

всіх етапах входження іноземного інвестора в БС України тощо); 

 формування умов, які б забезпечували підвищення довіри клієнтів до 

банків загалом та іноземних банків зокрема, забезпечення розвитку добросовісної 

конкуренції на банківському ринку та прозорості у веденні бізнесу, підвищення 

інвестиційної привабливості БС для іноземних капіталів, розвиток міжнародної 

банківської конкуренції; 

 забезпечення підвищення кваліфікації банківських працівників та 

управлінського персоналу з врахуванням провідного зарубіжного досвіду, 

проведення міжнародних науково-практичних конференцій із залученням 

видатних економістів і банкірів-практиків країн світу, підвищення іміджу України 

та представлення її на міжнародній арені; 
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 співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-

дослідними інститутами й організаціями щодо підтримання наукових розробок у 

сфері банківництва, розроблення рекомендацій для запровадження провідного 

зарубіжного досвіду ведення банківського бізнесу; 

 розкриття достовірної інформації про стратегії та принципи діяльності 

іноземних банків в Україні, підтвердження прозорості у веденні банківського 

бізнесу, а також періодичне (зазвичай щоквартальне) відображення фінансової 

звітності БІК і структури їхньої власності у засобах масової інформації (преса, 

наукові друковані видання, електронні ресурси Асоціації тощо); 

 звернення до правоохоронних та інших державних органів, щоб 

захистити БІК від незаконних посягань на їхнє майно тощо. 

Складатиметься враження, що АБІК дублюватиме функції інших 

незалежних асоціацій банків, які створені в Україні. Проте кожна з цих асоціацій 

формує власні пріоритети та бачення свого розвитку на ринку. Чим більше 

сформовано таких пріоритетів і стратегій, тим більше варіантів обрати 

правильний шлях подальшого розвитку. Існує потреба координації роботи всіх 

асоціацій та обговорення розроблених пріоритетів на спільних засіданнях, 

конгресах і форумах. Спільною кінцевою метою діяльності всіх асоціацій банків 

має бути ефективний розвиток банківництва, стабільний розвиток і безпека 

економіки країни. Як приклад подамо активні дискусії АУБ з приводу участі та 

функціонування іноземних банків, ФІБ в Україні. У більшості випадків наводили 

аргументи щодо необхідності встановлення обмеження на участь іноземних 

капіталів або ж недопущення іноземних банків на окремі сегменти ринку, а також 

заборону на відкриття ФІБ [414]. Досвід розвинених країн демонструє 

високоефективну діяльність іноземних банків на ринках цих країн (навіть за 

частки понад 70 % іноземних капіталів у БС) та поступовий стабільний розвиток 

економік. Вважаємо, що встановлення обмежень і заборон на участь іноземного 

капіталу в Україні у будь-яких формах лише призведе до погіршення іміджу 

України у світі та відобразиться на рейтингах країни. Тому треба розробити 

систему економічної безпеки держави за участі іноземних інвесторів у БС з 
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врахуванням реалій розвитку вітчизняної економіки.  

Основними напрямами підвищення ефективності державного регулювання, 

що забезпечить функціонування ІБ та розвиток БС й економіки країни загалом, на 

нашу думку, мають бути: 

 удосконалення структури БС України, забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних та іноземних банків, сприяння концентрації 

капіталу шляхом застосування механізму злиття і поглинання банків; 

 усвідомлення необхідності та стимулювання залучення іноземного 

капіталу в БС з врахуванням внутрішніх умов розвитку економіки; 

 удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази регулювання 

діяльності БІК в Україні та ФІБ, зокрема, розроблення й ухвалення відповідного 

законодавчого акту, усунення прогалин і чітке врегулювання процедур створення 

та функціонування на території України ФІБ; 

 удосконалення непрямих методів регулювання іноземних інвестицій в 

БС України. Зокрема, стимулювання БІК до кредитування провідних галузей 

національної економіки та фінансування українських проектів розвитку. Це 

потрібно проводити, надаючи державні гарантії або визначаючи пільгові умови 

оподаткування тих БІК, які сприяють розвитку української економіки; 

 визначення потреб економіки в фінансових ресурсах та застосування 

коефіцієнта співвідношення участі іноземного капіталу в БС до розвитку БС й 

економіки України. Отже, за виникнення потреби у стимулюванні розвитку 

окремих галузей економіки, активніше сприяти залученню коштів іноземних 

інвесторів у БС та заохочувати БІК до фінансування вітчизняної економіки тощо. 

На наш погляд, доцільно застосовувати ліберальний підхід до регулювання 

ІБ без визначення жорстких обмежень на участь іноземних інвесторів у БС 

України. Вважаємо, що доцільно визначити оптимальну межу поєднання 

державного регулювання з ринковою саморегуляцією, тобто дотримуватися 

ринкових методів регулювання з використанням, за необхідності, державних 

регулятивних методів та інструментів. Важливого значення набуває розроблення 

чітких критеріїв участі банків-нерезидентів у функціонуванні фінансового ринку 



 402 

та економіки країни. Такі критерії пов’язані з: 

– забезпеченням поліпшення інвестиційного клімату в країні для активізації 

зацікавленості зарубіжних інвесторів до вкладення іноземних капіталів у БС. Цей 

критерій узгоджується з стабільним розвитком економіки країни, політичною 

ситуацією тощо. Додатковими стимулами у зацікавленості іноземних інвесторів 

мають бути пільгові умови в оподаткуванні, процедурах реєстрації банків тощо. 

Сприятливий інвестиційний клімат забезпечить розвиток ІБ в Україні; 

– визначенням критеріїв щодо відкриття дочірніх структур іноземних 

банків, з одного боку, враховуючи вимоги, які ставлять до такої діяльності в 

країнах походження іноземного капіталу, а з іншого – задля забезпечення 

відсіювання фінансово нестійких і нестабільних банків з сумнівною репутацією та 

структурою власності. Такі критерії мають стосуватися вимог до порядку 

відкриття філій і представництв банків-нерезидентів, вимог до відкриття 

новостворюваних банків, процедури злиття та поглинання вітчизняного банку 

іноземним інвестором, методики визначення вартості банків в Україні; 

– установленням вимог до діяльності БІК залежно від циклічності 

економічного розвитку. Зокрема, чітке визначення додаткових критеріїв щодо 

діяльності БІК і ФІБ у періоди економічного спаду, вимог щодо підтримання 

фінансової стабільності банку на українському ринку, стимулів щодо подальшого 

функціонування БІК у країні-реципієнті; 

– застосуванням особливих вимог до іноземних банків із державним 

капіталом задля сприяння безпеки БС та національної економіки; 

– визначенням критеріїв щодо виходу іноземних інвесторів з українського 

ринку. Зокрема, використання процедури часткового виходу іноземного інвестора 

з банку з поступовим зменшенням частки його участі в банку. 

Отже, побудова ефективного інституційно-правового середовища ДРІБ для 

стимулювання залучення іноземних банківських капіталів, забезпечення 

конкурентних відносин між вітчизняними та іноземними банками потребує 

визначення напрямів взаємодії між інститутами регулювання ІБ, подолання 

суперечностей і дублювання функцій між державними органами виконавчої та 
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законодавчої влади, зменшення негативного впливу неформальних інститутів 

регулювання ІБ, узгодження основних положень вітчизняного законодавства з 

критеріями ЄС, зокрема, щодо стабільності законодавства та створення 

інституційних структур у частині регулювання ІБ. Забезпечення ринкових засад 

ведення банківського бізнесу та зміцнення вітчизняної БС дасть змогу 

витримувати тиск конкуренції з боку іноземних банків, а створення умов для 

розвитку та взаємодії ринкових і державних регуляторів допоможе забезпечити 

надійність і стабільність грошово-кредитної сфери. 

 

5.4. Концепційні засади державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні 

 

У сучасних умовах розвитку економіки та БС Україні важливе значення має 

стратегічне планування та розроблення не лише напрямів вирішення проблем на 

короткостроковий період, але й стратегій розвитку, які б формували єдині 

концептуальні підходи та задуми щодо реформування та забезпечення 

ефективності банківської діяльності. 

У ході стратегічного планування треба визначити основні конкурентні 

переваги вітчизняних банків і загрози від надмірного припливу іноземного 

капіталу. Аналіз конкурентних переваг визначається як комплексний аналіз, що 

має на меті виявити недоліки та переваги фірми (країни), її можливості та загрози 

її становищу на ринку. На підставі отриманих у процесі аналізу прогнозних 

оцінок визначають цілі та розробляють стратегії [274, с. 12]. Перший етап 

стратегічного планування – проведення SWOT-аналізу. Процедура SWOT-аналізу 

– це “вид аналізу та певна схема його застосування, ідея якого полягає у 

прийнятті зусиль для перетворень слабостей у силу, а загроз – у можливості, а 

також розвитку сильних сторін у межах можливостей” [147, с. 602]. Отож, SWOT-

аналіз ІБ полягає у порівнянні сильних і слабких сторін БІК з потенційними 

зовнішніми сприятливими обставинами та загрозами, які виникають на ринку, де 

створено та функціонує банк. Сильні та слабкі сторони здебільшого відображають 

внутрішнє середовище ІБ, а можливості та загрози пов’язані переважно з 
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зовнішнім впливом різноманітних чинників. Такий аналіз допомагає сформувати 

потрібну стратегію розвитку БС, враховуючи ці критерії. 

Проведений SWOT-аналіз розвитку ІБ (рис. 5.7) виявив, що поряд із 

сильними сторонами та можливостями, якими володіють БІК, існують також 

слабкості та загрози. Якщо слабкі сторони стосуються головно самого сектору ІБ, 

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

Україні і негативно впливають на всю БС та економіку країни. Сильні сторони 

використовують БІК і ФІБ для реалізації можливостей, які з’явилися на ринку 

країни-реципієнта, і для мінімізації чи усунення загроз. Водночас можливості 

нового ринку використовують для мінімізації слабких сторін БІК чи філій банків-

нерезидентів, які створюються в країні-реципієнті. Також потрібно пам’ятати про 

стратегію, яка забезпечить зменшення слабких сторін і загроз, що з’явилися у 

зовнішньому середовищі. 

Залежно від цілей, що ставлять перед собою БІК, виходячи на український 

ринок, вони обирають найбільш прийнятні та оптимальні стратегії. Вважаємо, що 

в умовах сучасного стану розвитку БС та економіки України, втрати довіри до 

банків, проведення реформування різних сфер економіки, а також впливу 

несприятливого зовнішнього середовища від політичної та макроекономічної 

нестабільності в державі, іноземні інвестори, виходячи на банківський ринок 

України повинні застосовувати стратегію ST, тобто стратегію використання своїх 

сильних сторін для усунення загроз. По-перше, іноземні банки, маючи високий 

рейтинг і репутацію на міжнародних ринках, надаючи високоякісні банківські 

послуги та впроваджуючи високі стандарти ведення бізнесу та прозору діяльність, 

сприятимуть відновленню довіри до БС з боку населення, стабілізації БС та 

економіки; по-друге, фінансова підтримка материнських структур мінімізуватиме 

недостатність внутрішніх ресурсів нарощення капітальної бази;  по-третє, 

професіоналізм управлінського персоналу та впровадження новітніх 

інформаційних зменшуватимуть ризики ведення банківського бізнесу та 

ймовірність банкрутств БІК через політичну та економічну нестабільність в 

державі; по-четверте, наявність власних клієнтів з країни-інвестора, які працюють 

на ринку країни-реципієнта, дозволить надавати широкий спектр банківських 
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послуг, розширювати мережу структурних підрозділів для обслуговування на 

місцевому ринку та проводити прибуткову діяльність тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. SWOT-аналіз розвитку ІБ в Україні та його вплив на БС 
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- 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 входжен-

ня 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; 
- у більшості випадків недостатньо розвинена мережа 

структурних підрозділів і нерівномірний розподіл пос-
луг банків з іноземною участю 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 

банків; 

- обслуговування власних клієнтів у країні 

перебування банку з іноземним капіталом; 

- поліпшення інвестиційного клімату для 

залучення іноземних інвестицій; 

- залучення коштів населення з огляду на дові-

ру до фінансово стійких і відомих іноземних 

банківських груп – власників банків; 

- створення робочих місць в установах банків з 

іноземним капіталом; 

- 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 загалом; 

- політична та економічна нестабільність у державі; 

- недостатня законодавча врегульованість процесу 

входження та діяльності банку з іноземним 

капіталом і філії іноземного банку на ринку; 

- бюрократизм і корумпованість у структурі органів 

влади та складності й ризики у веденні банківського 

бізнесу; 

- 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 

згортання 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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Враховуючи різні можливі стратегії входження на національний ринок БІК, 

державні органи регулювання повинні формувати власні програми розвитку, 

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

фінансово-економічної безпеки держави загалом. Концепція повинна охоплювати 

обґрунтування основних проблем і комплексне їх вирішення із застосування 

відповідних засобів та механізмів. 

Основні підходи до реформування та розвитку БС України викладені в 

низці програм і стратегій, які були розроблені на різні періоди часу. Серед 

основних Стратегій, Концепцій та Програм розвитку, прямо чи опосередковано 

пов’язаних із фінансовим і банківським сектором, які розроблені й ухвалені в 

Україні на найближчий період, виділимо такі: Стратегія сталого розвитку 

“Україна – 2020”, Комплексна програма розвитку фінансового ринку України на 

2015–2020 рр. У Комплексній програмі розвитку фінансового ринку України на 

2015–2020 рр. передбачено основні напрями, за якими вона реалізовуватиметься. 

Це – забезпечення макроекономічної стабільності (через реалізацію монетарної 

політики на основі інфляційного таргетування та режиму гнучкого валютного 

курсу); забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку 

фінансового ринку (гармонізація законодавства України з вимогами ЄС, 

модернізація системи регулювання і нагляду, підвищення прозорості та 

стабільності фінансових ринків, удосконалення системи оподаткування учасників 

фінансових ринків тощо); розбудова інституційної спроможності регуляторів 

фінансового ринку (забезпечення інституційної незалежності та підвищення 

організаційної ефективності регуляторів, координація їхньої роботи з іншими 

учасниками ринку тощо); захист прав споживачів та інвесторів фінансового ринку 

(стимулювання розвитку фінансової грамотності, підвищення стандартів захисту 

прав споживачів та інвесторів) [196]. Однак жодна з існуючих програм не 

визначає основні пріоритетні напрями щодо сприяння та основних напрямів 

розвитку ІБ, а також застосування адекватних заходів його державного 

регулювання. Наголосимо, що немає окремих концепційних підходів до 

регулювання та розвитку ІБ в контексті формування системи безпеки 
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банківництва й економіки країни. Окремі стратегії та програми розвитку 

включають лише деякі аспекти, пов’язані з залученням іноземних банківських 

капіталів і діяльністю в Україні ФІБ. Так, у Комплексній програмі розвитку 

фінансового ринку України на 2015–2020 рр., затвердженій Постановою 

Правління № 391 від 18.06.2015 р., вказано лише, що за вимогами згідно 

міжнародних та національних угод і програм для лібералізації валютного 

регулювання та валютного контролю шляхом скасування застарілих регулятивних 

актів та усунення необґрунтованих обмежень щодо транскордонного руху 

капіталу, спрощення процедур для іноземних інвесторів щодо інвестування в 

Україну необхідно створити умови для вільного руху капіталу [196]. Саме для 

реалізації Комплексної програми розвитку фінансового ринку України вважаємо 

за необхідне розробити деталізовані плани чи стратегії за кожним окремим 

напрямком або сферою діяльності. 

На необхідності розроблення стратегій розвитку БС України за участю 

іноземних інвесторів у різні періоди наголошували науковці та банкіри-практики. 

Так, Президент АУБ Сугоняко О. стверджував про важливість розроблення 

довгострокової стратегії розвитку БС України, основними складовими якої мають 

бути принципи та механізми регулювання участі іноземного капіталу в 

українських банках. Основна його позиція передбачала потребу введення на 

законодавчому рівні механізму кількісних квот та жорсткого нормування частки 

іноземного капіталу в БС. На потребу в ухваленні спеціального закону вказувала 

М. Козоріз, зазначаючи, що він має регламентувати діяльність іноземних банків і 

БІК у напрямах реалізації важливих для національної економіки питань, 

пов’язаних із забезпеченням інвестиційних потреб її розвитку [210]. На 

необхідності перегляду підходів до регулювання присутності іноземного капіталу 

у національній БС наголошує колектив авторів національної доповіді щодо нового 

курсу України та реформ 2010–2015 рр. 

Державна політика щодо розвитку та забезпечення стабільності БС в 

Україні є важливою складовою загальнодержавної політики і включає потребу 

ДРІБ, тобто виявлення основних критеріїв участі та мінімізації ризиків діяльності 



 408 

банків під впливом іноземних капіталів. Застосування виваженої та ефективної 

державної політики щодо регулювання ІБ спрямоване на досягнення якісно 

нового рівня розвитку, позитивних структурних змін у БС країни, подолання 

фінансових криз, підвищення капіталізації та фінансової стабільності банків. 

Концепція ДРІБ в Україні повинна включати етапи планування та етапи 

реалізації концепції (рис. 5.8). Концепція ДРІБ розроблена з урахуванням 

сучасного стану розвитку ІБ і БС України, включає основні цілі, принципи, 

методи, інструменти, механізми регулювання участі іноземних капіталів у банках, 

напрями вдосконалення діяльності державних регулювальних органів та очікувані 

результати (рис. 5.9). Метою Концепції державного регулювання іноземного 

банківництва є забезпечення фінансової стабільності, надійності та ефективності 

БС за участі іноземних інвесторів. Вона спрямована на усунення існуючих 

проблем і досягнення поставлених цілей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Етапи планування та реалізації Концепції ДРІБ в Україні 

 

Головними цілями реалізації Концепції є: формування ефективного 

банківського нагляду та контролю за діяльністю БІК з боку НБУ, забезпечення 

розвитку конкуренції між вітчизняними й іноземними банками та недопущення 

монополізації банківського ринку іноземними інвесторами, оптимізація 

податкового регулювання ІБ, сприяння міжнародному співробітництву й 

інтеграції України у світовий фінансовий простір, розроблення системи 

фінансово-економічної безпеки розвитку вітчизняного й іноземного банківництва. 

1. Етапи планування Концепції 

Визначення 
мети 

Конкретизація 
цілей 

Аналіз внутрішнього та 
зовнішнього середовища 

Інформаційне 
забезпечення 

Оцінка чинників 
впливу 

Формування стратегічних 
альтернатив 

Вибір стратегії розвитку та 
досягнення цілей 

2. Етапи реалізації Концепції 

Формування основних засад 
Концепції 

Застосування способів  
впливу 

Дослідження характеру 
змін 

Оцінка отриманих результатів Коригування стратегії 
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Рис. 5.9. Концепція ДРІБ в Україні на середньострокову перспективу 

удосконалення законодавства та гармонізація з вимогами ЄС; ефективна взаємодія органів у сфері ДРІБ; запобігання 

негативним проявам монополізму в ІБ та БС, підвищення конкурентоспроможності БС; 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 ефективної системи ДРІБ для досягнення 

за участі іноземних інвесторів фінансової стабільності, надійності та ефективності БС 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 БС за участі у ній іноземних інвесторів, брак 

інституційно-правового складової 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 щодо регулювання ІБ; 

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

- розроблення системи фінансово-економічної безпеки розвитку вітчизняного й іноземного банківництва 

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; 

- ГКП і 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 страте-

гій, планів, державних і регіональ-

них програм розвитку вітчизняного 

та іноземного банківництва 

Створення інституційного 

середовища та підвищення 

ефективності регуляторних 

функцій державних органів 

Застосування Концепції ДРІБ 

Е
т
а

п
и

 
р

еа
л

із
а

ц
ії

 
К

о
н

ц
еп

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-економіч-

ної безпеки держави за участі іноземних інвесторів у БС 

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 управлін-

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

Суб’єкти ІБ (банки з іноземним  

  капіталом, ФІБ, представництва іноземних банків) 

Суб’єкти ДРІБ Об’єкти ДРІБ 
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Основними принципами ДРІБ, яких потрібно дотримуватись при реалізації 

Концепції, є: законність, прозорість, відповідальність, ефективність, незалежність, 

об’єктивність, оптимальність, оперативність, гнучкість, неперервність, а також 

принципи неупрередженості державних органів щодо функціонування БІК та ФІБ, 

захисту економічних інтересів, стимулювання розвитку національної економіки, 

узгодженості та консолідованого нагляду, обміну інформацією. 

Для реалізації Концепції суб’єкти ДРІБ (державні регулювальні інститути, 

які прямо чи опосередковано спливають на розвиток ІБ) використовують 

сукупність форм (правове регулювання, грошово-кредитна політика і банківський 

нагляд, податкове та конкурентне регулювання), методів (правові, 

адміністративні, економічні, специфічні) та інструментів (податки та збори, 

стимули, пільги, обмеження, дозволи, квоти, нормативи і ліміти, санкції тощо). 

Для досягнення поставлених цілей для розвитку ІБ державні органи повинні 

здійснювати регулювання за такими напрямами: 

1. У сфері правового та інституційного регулювання необхідно створити 

сприятливі умови для залучення іноземних інвесторів у БС, серед яких: 

 забезпечення стабільності та систематизації чинної законодавчої та 

нормативної бази регулювання банківської діяльності та ІБ; 

 максимальна адаптація вітчизняного банківського законодавства до 

міжнародних стандартів з обов’язковим урахуванням особливостей розвитку 

банківського бізнесу й ІБ в Україні; 

 законодавче визначення максимального спрощення процедури входження на 

український ринок фінансово-стабільних міжнародних банківських груп, 

недопущення бюрократизації та використання корупційних схем; 

 встановлення законодавчого розмежовування поняття “банк з іноземним 

капіталом з країн ЄС та інших розвинутих країн” та “банк з іноземним 

капіталом з країн, що розвиваються”. Визначити критерії участі таких банків, 

враховуючи рейтинг країни та ризики банківської діяльності у цих країнах; 

 розроблення й ухвалення законопроектів щодо захисту конкуренції на 

банківському ринку під впливом іноземних капіталів, а також нормативних 
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актів, які б визначали механізми злиття та поглинання банків іноземними 

інвесторами для недопущення монополізації ринку та недобросовісної 

конкуренції; 

 розроблення й ухвалення законопроекту “Про порядок створення, діяльності 

банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних 

банків в Україні”, який має визначати принципи створення й організації 

діяльності, реорганізації, ліквідації БІК та їхніх структурних підрозділів в 

Україні, а також порядок державного регулювання та нагляду. 

 для поліпшення інституційного середовища необхідно створити та забезпечити 

функціонування незалежного, некомерційного, добровільного об’єднання – 

Асоціації банків з іноземним капіталом, робота якої дозволить сприяти 

веденню прозорої діяльності, формувати засади розвитку ІБ та впроваджувати 

новітні методи ведення банківського бізнесу; відстоювати свої законні права у 

державних органах влади; виявляти методи мінімізації ризиків вкладення 

капіталу в провідні галузі економіки; брати участь у розробленні законодавчих 

і нормативно-правових актів, висловлювати критичне бачення щодо окремих 

положень розвитку українського банківського ринку; формувати умови, які б 

забезпечували підвищення довіри клієнтів до банків загалом та іноземних 

банків зокрема; сприяти підвищенню інвестиційної привабливості БС для 

іноземних капіталів; розкривати достовірну інформацію про стратегії та 

принципи діяльності БІК в Україні, підтверджувати прозорість у веденні 

банківського бізнесу тощо. 

2. У сфері регулювання ІБ Національним банком України, необхідно: 

 максимально спростити процедуру входження на український ринок 

фінансово-стабільних міжнародних банківських груп; 

 сприяти прозорості банківської діяльності та підвищувати ефективність 

використання ресурсів шляхом посилення відповідальності за недотримання 

чи порушення визначених вимог БІК; 

 забезпечити своєчасне висвітлення зведених даних про кінцевих власників 

банків в офіційних джерелах; 
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 посилити контроль до банків з лише так званою формальною заміною власника 

на іноземного акціонера, коли кінцевим бенефіціаром є український інвестор; 

 посилити контроль за міграцією та структурою іноземного банківського 

капіталу (здійснювати групування банків за структурою їхньої власності, до 

БІК при цьому зараховувати банки, в яких іноземних інвестор є кінцевим 

бенефіціаром з чітким визначенням цих положень у нормативних актах); 

 визначити критерії виходу іноземних інвесторів з українського ринку шляхом 

визначення часткового виходу іноземного інвестора з банку з поступовим 

зменшенням частки його участі в банківській установі тощо. 

3. У сфері податкового регулювання основними напрямами діяльності 

регулюючих органів має бути: 

 розроблення та удосконалення податкового законодавства щодо діяльності БІК 

та активізації іноземного інвестування в БС, гармонізація правових актів з 

європейським законодавством; 

 забезпечення ефективності податкового регулювання ІБ через удосконалення 

структури податкових органів, чіткий розподіл функцій і координація 

діяльності з іншими державними органами; 

 координація діяльності з іншими державними органами щодо оцінювання 

структури власності БІК, розкриття реальних кінцевих власників таких банків 

задля виявлення ненадійних власників з офшорних зон та недопущення 

реалізації ними схем ухилення від сплати податків, забезпечення прозорості 

фінансових операцій іноземними інвесторами; 

 контроль та виявлення протиправних дій БІК та ФІБ з приводу 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 політики щодо забезпечення надходжень до бюджету за рахунок 
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БІК та ФІБ; оптимізація податкового навантаження на БІК, які входять на 

український ринок. 

4. З метою поліпшення антимонопольного та конкурентного регулювання в 

межах реалізації Концепції державним регулюючим органам необхідно: 

 розробити та ухвалити основні нормативно-правові документи у сфері захисту 

конкуренції в секторі ІБ та запобігати проявам монополізації на ринку; 

 забезпечити ефективний розподіл функцій у структурі антимонопольних 

органів для якісного виконання покладених на них обов’язків; 

 своєчасно оцінювати процеси злиття та поглинання у БС, зокрема у секторі ІБ, 

сприяти виявленню недотримання антимонопольного законодавства, 

проводити контроль за концентрацією та централізацією іноземного 

банківського капіталу; 

 розробити та застосовувати санкції з боку антимонопольних органів до БІК, 

їхніх відокремлених підрозділів і ФІБ за недотримання законодавчо 

визначених вимог; 

 сприяти посиленню конкурентоспроможності банків, забезпечити сприятливий 

клімат для іноземних інвестицій і підвищувати конкурентоспроможність 

вітчизняної БС загалом; 

 використовувати непрямі методи регулювання іноземних інвестицій в БС 

України. Зокрема, стимулювання БІК до кредитування провідних галузей 

національної економіки та фінансування українських проектів розвитку 

(шляхом надання державних гарантій або визначаючи пільгові умови 

оподаткування тих БІК, які сприяють розвитку української економіки); 

 визначати потреби економіки в фінансових ресурсах і застосувати розрахунок 

коефіцієнта співвідношення участі іноземного капіталу в БС до розвитку БС й 

економіки України. Так, за виникнення потреби у стимулюванні розвитку 

окремих галузей економіки, активніше сприяти залученню коштів іноземних 

інвесторів у БС і заохочувати БІК до фінансування вітчизняної економіки; 

 встановлювати вимоги до діяльності БІК залежно від циклічності економічного 

розвитку. Треба чітко визначити додаткові критерії щодо діяльності БІК і ФІБ 



 414 

у періоди економічного спаду, вимоги щодо підтримання фінансової 

стабільності банку на українському ринку, стимули щодо подальшого 

функціонування БІК у країні-реципієнті; 

 застосовувати особливі вимоги до іноземних банків із державним капіталом 

задля сприяння безпеки БС та національної економіки; 

 визначити критерії виходу іноземних інвесторів з українського ринку. 

Доцільно використовувати процедуру часткового виходу іноземного інвестора 

з банку з поступовим зменшенням частки його участі в банку. 

Застосування Концепції ДРІБ передбачене під час: 

а) розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових документів у 

сфері іноземного банківництва в Україні; 

б) розроблення та реалізації стратегій, планів, державних і регіональних 

програм розвитку вітчизняного та іноземного банківництва; 

в) створення інституційного середовища та підвищення ефективності 

регулятивних функцій державних органів в Україні. 

Реалізація Концепції має здійснюватись у декілька етапів: 

І. Підготовчий етап (формулювання основних засад Концепції, розроблення 

коротко- та середньострокових Стратегій тощо). 

ІІ. Реалізація основних напрямів ДРІБ та забезпечення фінансово-

економічної безпеки держави за участі іноземних інвесторів у БС. 

ІІІ. Аналіз виконання Концепції, дослідження характеру змін та оцінка 

отриманих результатів. 

За результатами реалізації основних напрямів ДРІБ, визначених 

запропонованою Концепцією ДРІБ в Україні, очікується отримання таких 

позитивних результатів: 

 удосконалення правової бази та гармонізація з вимогами ЄС, зокрема 

розроблення і ухвалення закону “Про порядок створення, діяльності банків з 

іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків на 

території України”, постанови “Про недопущення монополізації банківського 
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ринку іноземним інвесторами”, удосконалення законодавства в сфері захисту 

конкуренції у БС, розробка Правил професійної етики конкуренції у сфері ІБ; 

 ефективна взаємодія органів у сфері ДРІБ, зокрема чітка та повна 

координація й уникнення дублювання функцій у діяльності НБУ, АМКУ, ДФС та 

інших органів з питань участі іноземних інвесторів у БС України, посилення ролі 

саморегулівних організацій і банківських об’єднань, створення Асоціації банків з 

іноземним капіталом; 

 запобігання негативним проявам монополізму в ІБ та БС, підвищення 

конкурентоспроможності БС, забезпечення добросовісної конкуренції між 

вітчизняними банками та БІК; 

 стимулювання залучення іноземного капіталу та створення умов для 

його функціонування, підвищення інвестиційної привабливості України;  

 формування довіри до БС, сприяння економічній безпеці держави. 

Отже, входження БІК на внутрішній ринок України передбачає 

використання стратегій, які залежать від цілей іноземних інвесторів. При цьому, 

державні регулюючі органи повинні запроваджувати ефективні заходи для 

мінімізації негативного впливу від участі іноземних банківських капіталів, 

розробляючи власні стратегії забезпечення економічної безпеки держави за участі 

іноземних інвесторів у БС та концепції ДРІБ. Розроблена таким чином стратегія 

повинна охоплювати аналіз сучасного стану розвитку економіки під впливом 

іноземного банківського капіталу та прогнозні розрахунки з використанням 

різних сценаріїв розвитку (оптимістичний, песимістичний сценарії, за умови 

стабільного розвитку економіки та БС, у кризових умовах розвитку тощо). Це 

дасть змогу здійснювати коригування на різних етапах, враховуючи ту ситуацію 

та зміни, які будуть реально відбуватися в державі. Використовуючи розроблені 

концепційні підходи державні органи влади формуватимуть оптимальну політику 

та методологічне підґрунтя для забезпечення ефективного функціонування ІБ, 

мінімізації зовнішніх ризиків і стабілізації БС та економіки України. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Зміна основних показників ІБ впливає на індикатори фінансово-

економічної безпеки України. За песимістичного сценарію розвитку ІБ 

відбуватиметься втрата позицій і погіршення діяльності БІК в Україні, що 

негативно позначиться на показниках фінансово-економічної безпеки. Водночас 

за оптимістичного прогнозу позитивно змінюватимуться як показники ІБ, так і 

індикатори фінансово-економічної безпеки держави. 

2. Вагомий вплив на формування стабільної БС і сприяння фінансово-

економічної безпеки держави має рівень довіри до банків з боку населення. 

Резидентність капіталу банку є одним із чинників, що впливає на вибір банку. 

При цьому більшість опитаних респондентів надають перевагу саме БІК, 

називаючи їх більш надійними, стабільними та з вищою якістю обслуговування. 

3. Недоліки та прогалини українського законодавства щодо регулювання ІБ 

варто усувати використовуючи провідний міжнародний досвід у цій сфері. 

Основні законодавчі вимоги до виходу банків на зарубіжні ринки та критерії 

щодо їхньої діяльності визначають директиви ЄС, документи Базельського 

комітету та інші міжнародні акти. Керуючись принципами й умовами організації 

правового регулювання в зарубіжних країнах і враховуючи особливості розвитку 

вітчизняної економіки можна досягнути значних прогресивних зрушень. 

4. Відсутність в Україні спеціалізованої правової бази щодо розвитку ІБ 

зумовила потребу в розробленні основних положень проекту закону “Про порядок 

створення, діяльності банків з іноземним капіталом, їхніх структурних підрозділів 

і філій іноземних банків в Україні”. Цей правовий акт має врегульовувати питання 

входження на український банківський ринок іноземних інвесторів, вимоги до 

структури власності БІК і видів діяльності, організацію управління ризиками 

здійснення банківських операцій, захист інтересів вітчизняних громадян і самих 

іноземних інвесторів, особливості державного регулювання тощо. 

5. Зарубіжний досвід функціонування БС свідчить, що іноземний капітал у 

багатьох країнах є поштовхом до проведення реформування та підвищення 

капіталізації національних банків. З цією метою органи регулювання створюють 
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сприятливі умови для функціонування ІБ. Структура власності БІК у зарубіжних 

державах є розпорошеною між різними країнами-інвесторами, а відкритість 

ринків дозволяє створювати як дочірні БІК, так і відкривати ФІБ. 

6. У країнах Центральної та Східної Європи спостерігаємо переважання 

частки ринку саме БІК, порівняно з державними банками. Зокрема, питома вага 

іноземного капіталу в БС таких країн, як Словаччина, Хорватія, Чехія, Угорщина, 

Болгарія, Сербія, Польща, Словенія за останні п’ять років була досить високою і 

складала понад 60 %. При цьому головним вимірником ринкової позиції БІК у 

зарубіжних країнах є показник частки активів БІК у відсотках від загальних 

активів БС, тоді як в Україні основні дані, які відображають участь іноземних 

інвесторів на банківському ринку, стосуються частки іноземного капіталу в 

статутному капіталі БС. 

7. Формуючи різні цільові орієнтири іноземні інвестори, виходячи на 

зарубіжні ринки, розробляють власні стратегії розвитку, які враховують всі 

переваги і недоліки ринку країни-реципієнта. SWOT-аналіз дозволяє виявити 

можливості реалізації поставлених цілей, враховуючи сильні сторони БІК, або ж 

компенсувати власні недоліки і слабини, використовуючи конкурентні переваги 

місцевих ринків країн-реципієнтів. Виходячи на український банківський ринок 

іноземним інвесторам доцільно спрямовувати свої стратегії на використання 

особистих конкурентних переваг і можливостей для того, щоб мінімізувати 

негативний вплив зовнішнього середовища ведення бізнесу. 

8. Для налагодження ефективної регулятивної діяльності державних органів 

у сфері ІБ особливу увагу потрібно звернути на формування стратегічних 

орієнтирів роботи БІК в Україні та БС загалом. З огляду на це ухвалення 

Концепції ДРІБ забезпечить врахування особливостей і реалій економічного 

розвитку України, формуватиме можливості стабілізації БС та сприятиме 

фінансово-економічній безпеці держави за участі іноземних інвесторів. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [49; 54; 

68; 69]. 
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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 
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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 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 
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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, 

незалежність, 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 
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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 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 
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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 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 
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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. 
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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. 

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 
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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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Додаток А 

Аналіз наукових підходів до визначення основних понять у сфері державного 

регулювання іноземного банківництва 

Таблиця А.1 

Окремі підходи до визначення понять у сфері іноземного інвестування 

Поняття Автори Характеристика поняття 

Інвестиції 

закордонні 

сукупні 

Бондар І.  

[150, с. 15] 

“рух капіталів у системі багатонаціональних компаній 

від материнських компаній у філії за кордоном у 

вигляді прямих інвестицій або шляхом передачі 

капіталу у приймаючу країну, якщо не лімітується 

розширення власної філії” 

Іноземні 

інвестиції 

Бондар І.  

[150, с. 15] 

“інвестиції зарубіжних інвесторів (держав, компаній, 

банків, підприємців)” 

Прямі 

іноземні 

інвестиції 

Розенберг Д. 

[352, с. 143] 

“потік іноземного капіталу в ділові підприємства 

США, в яких іноземні резиденти мають значний 

контроль” 

Інвестиції 

закордонні 

Коломойцев В. 

[193, с. 111] 

“довгострокові вкладення приватного або державного 

капіталу за кордоном у підприємства різних галузей 

економіки з метою одержання прибутку” 

Інвестиції 

іноземні 

Коломойцев В. 

[193, с. 111], 

Осовська Г., 

Юшкевич О., 

Завадський Й. 

[274, с. 112], 

Живко З.,  

Живко М., Живко І. 

[155, с. 142] 

“довгострокові вкладення капіталу закордонними 

власниками в промисловість, сільське господарство та 

інші галузі економіки; реалізація вивозу 

підприємницького капіталу в країні-реципієнті” 

Іноземні 

інвестиції 

Шевченко Я. 

[151, с.406] 

“цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в 

об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до 

законодавства України з метою отримання прибутку 

або досягнення соціального ефекту” 

Зарубіжні 

інвестиції 

Горкін А.  

[439, с. 61] 

“капітал, вкладений нерезидентами в підприємство або 

цінні папери цієї держави” 
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Таблиця А.2 

Окремі підходи до визначення понять рух капіталу, міжнародний рух 

капіталу, експорт капіталу, міжнародний фінансовий капітал 

Поняття Автори Характеристика поняття 

1 2 3 

Рух капіталу 

Девід В. Пірс 

[375, с. 472] 
переміщення капіталів між країнами, здійснюване приватними 

особами і урядами 

Розенберг Д.  

[352, с. 48] 

зміна у величині заборгованості та золотого запасу, що є 

балансуючими статтями при підведенні платіжного балансу 

країни 

Міжнародний 

рух капіталу 

Горкін А.  

[439, с. 99] 

рух капіталу з одної країни в другу в результаті здійснюваних 

ними зовнішньоекономічних операцій. Таке визначення досить 

узагальнене, а як різновидність руху капіталу автори словника 

пропонують у довгостроковому періоді (понад 1 рік) розрізняти 

прямі та портфельні інвестиції. Виділяють мотиви такого руху 

капіталу, до яких зачисляють міжнародні розбіжності в 

економічних, соціальних і політичних умовах, наприклад, у 

процентних ставках, оподаткуванні тощо 

Мочерний С. 

[243, с.91] 

рух одного з факторів виробництва для ефективнішого 

виробництва товарів і послуг, зумовлений нерівним 

зосередженням його в різних країнах 

Вивезення 

(експорт) 

капіталу 

Школа І. 

[433, с. 106] 
одностороння міграція капіталу для розміщення за кордоном із 

метою отримання прибутку від підприємницької діяльності 

Експорт 

капіталу 

Мороз А. [18, с. 89], 

Живко З., Живко М., 

Живко І. [155, с. 111], 

Райзберг Б. [340, с. 

58, 406], 

Коломойцев В. 

[193, с. 90],  

Осовська Г., 

Юшкевич О., 

Завадський Й.  

[274,  с. 81] 

вивіз капіталу за кордон, який здійснюється в грошовій або 

товарній формі з метою одержання прибутку, зміцнення 

економічних та політичних позицій. Експорт капіталу 

запроваджують держави, фірми, окремі підприємства у вигляді 

позичкового капіталу (позики, кредити, вкладення на поточні 

рахунки іноземних банків), або підприємницького капіталу (прямі 

або портфельні інвестиції) 

Експорт 

підприєм-

ницького 

капіталу 

Школа І. 

[433, с. 106] 

капіталовкладення в закордонні інвестиції у вигляді створення 

філій, дочірніх компаній, спільних підприємств і просто у вигляді 

участі в капіталі 

Експорт 

(імпорт) 

капіталу 

Закон України “Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність” [325] 

вивезення за межі України (ввезення з-за меж України) капіталу у 

будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав 

інтелектуальної власності та інших немайнових прав), щоб 

одержати прибутки від виробничої та інших форм господарської 

діяльності 
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Закінчення таблиці А.2 

1 2 3 

Відтік 

капіталу 

Райзберг Б. 

[340, с. 239] 
грошові ресурси країни, спрямовані в інші країни у вигляді 

інвестицій, кредитів, для купівлі фінансових активів 

Притік 

капіталу 

Райзберг Б.  

[340, с. 264] 

надходження грошових ресурсів у національну економіку з-за 

кордону у вигляді кредитів, продажу фінансових активів 

іноземним покупцям 

Втеча 

капіталу 

Розенберг Д.  

[352, с. 48] 
переказ великих сум грошей з однієї країни в іншу як засіб 

захисту від несприятливих економічних чи політичних умов 

Азріліян А.  

[29, с.41] 

стихійне переміщення капіталів з однієї країни в іншу в пошуках 

надійного притулку для збереження вартості чи прибуткового 

розміщення 

Бланк І.  

[25, с. 39] 

переведення капіталу в значних розмірах у країни зі 

сприятливішим інвестиційним кліматом, щоб уникнути високого 

оподаткування, негативних наслідків інфляції, ризику 

експропріації тощо 

Міграція 

капіталу 

Райзберг Б.  

[340, с. 197],  

Азріліян А.  

[28,  с. 583] 

рух капіталу з однієї галузі в іншу або з однієї країни в іншу. 

Азріліяном А. уточнено, що такий рух капіталу відбувається в 

гонитві за прибутком 

Міжнародний 

фінансовий 

капітал 

Віднійчук-Вірван Л. 

[47, с. 202] 

Коломойцев В.  

[193, с. 126] 

зрощення фінансово-кредитних монополій (банки, фінансові, 

інвестиційні, холдингові, страхові компанії, різні фонди тощо) з 

монополіями інших галузей і сфер, що виходить за національні 

межі 

Експансія 

Семотюк О.  

[365, с. 213] 

розширення чогось за початкові межі. З політичного погляду це 

поняття можна розглядати як “розширення кордонів держави 

внаслідок завоювань, а також розширення її політичного й 

економічного впливу на інші держави” 

Осовська Г., 

Юшкевич О., 

Завадський Й.  

[274, с. 81], 

Коломойцев В.  

[193, с. 90] 

“розширення сфери впливу об’єднань великих держав, яке 

здійснюється економічними, військовими та дипломатичними 

методами”. З економічної позиції поняття “економічна експансія” 

автори трактують як політику, спрямовану на поширення сфери 

свого впливу на чужі території, ринки, джерела сировини. Одним 

із економічних методів такої експансії називають вивезення 

капіталу, а також можливість її виконання шляхом 

дипломатичного тиску, економічного та політичного підкорення 

Експансія 

іноземного 

банківського 

капіталу 

Корнилюк Р.  

[201, с. 14] 

придбання іноземними банками національних, а також створення 

власних дочірніх структур і філій на території країни, яка приймає 

іноземні інвестиції 
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Таблиця А.3 

Окремі наукові підходи до визначення понять управління, державне 

управління, регулювання, регулювання економіки та державне регулювання 

Автори Характеристика поняття 

1 2 

Підходи до визначення поняття “управління” 
Азріліян А.  

[28, с. 1286] 
1) керування, спрямування чиєїсь діяльності;  

2) процес планування, організації, мотивації та контролю, потрібний для того, 

щоб сформулювати та досягнути цілей організації 

Живко З., Живко 

М., Живко І.  

[155, с. 351–352] 

- особливий вид інтелектуальної діяльності, що застосовує різноманітні засоби і 

методи впливу на процеси;  

- процес регулювання стану економічної системи господарського об’єкта;  

- система впорядкованих знань у вигляді концепцій, теорій, принципів, способів 

і форм управління (управління як наука);  

- здатність ефективно застосовувати дані науки управління в конкретній 

ситуації (управління як мистецтво);  

- цілеспрямована інформаційна дія на людей і економічні об’єкти, яку 

проводять, щоб спрямувати їхні дії й отримати бажані результати (управління 

як функція);  

- сукупність управлінських дій, які забезпечують досягнення поставленої мети, 

перетворюючи ресурси на “вході” в продукцію на “виході” (управління як 

процес);  

- сукупність структур і людей, які забезпечують використання та координацію 

всіх ресурсів соціальних систем для досягнення їхньої мети (управління як 

апарат) 

Ковбасюк Ю., 

Трощинський В., 

Сурмін Ю.  

[147, с. 722] 

функція організованих систем, яка забезпечує реалізацію мети та підтримку 

режиму діяльності, сталість і розвиток певних структурних елементів 

Підходи до визначення поняття “державне управління” 
Ковбасюк Ю., 

Трощинський В., 

Сурмін Ю.  

[147, с. 150] 

“діяльність держави (органів державної влади), спрямована на створення умов 

для якнайповнішої реалізації функцій держави, основних прав і свобод 

громадян, узгодження різноманітних груп інтересів у суспільстві та між 

державою і суспільством, забезпечення суспільного розвитку відповідними 

ресурсами”. Зазначено, що існують принаймні два підходи до розуміння змісту 

державного управління. Перший підхід полягає в тлумаченні його як галузі, яка 

охоплює законодавчу, виконавчу та судову гілки влади, тобто поєднання 

політичних, правових та адміністративних функцій. Другий – передбачає 

визначення лише як підгалузі права, тобто підзаконної виконавчо-розпорядчої 

діяльності органів держави 

Шемшученко Ю. 

[41, с. 109] 
вид діяльності органів держави виконавчого та розпорядчого характеру, який 

полягає в організуючому впливі на суспільні відносини в економічній, 

соціально-культурній і адміністративно-політичній сферах, застосовуючи 

державно-владні повноваження 

Авер’янов В.  

[3, с. 115] 
окремий вид діяльності, яку ведуть “різні органи держави та потребує 

застосування засобів владно-організуючого впливу на суспільно значущі 

процеси в інтересах їх упорядкування і цілеспрямованого розвитку” 
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Продовження таблиці А.3 

1 2 

Підходи до визначення поняття “регулювання” 

Азріліян А. [29,  с. 

340],  Райзберг Б. 

[340, с. 288] 

1) підкорювати визначеному порядку, правилу, впорядковувати;  

2) виконувати будь-що для одержання потрібних показників, потрібного ступеня чого-

небудь 

Семотюк О.  

[365, с. 491] 
“впорядкування, нормалізація” 

Азріліян А.  

[28, с. 997] 
“функція управління, яка забезпечує функціонування процесів, якими управляють, у 

межах заданих параметрів” 

Осовська Г., 

Юшкевич О., 

Завадський Й. 

[274, с. 264] 

“функція менеджменту щодо вивчення змін і чинників зовнішнього середовища, які 

мають вплив на якість управлінського рішення та ефективність функціонування системи 

менеджменту фірми” 

Райзберг Б.  

[340, с. 288] 
регулювання зачисляють до функції управління, де поряд із регулюванням економічних 

процесів виділяють такі функції управління: аналіз, планування, організація та контроль 

Ковбасюк Ю., 

Трощинський В., 

Сурмін Ю.  

[147, с. 614] 

“спосіб управління зі зворотним зв’язком, що ґрунтується на виявленні відхилення 

об’єкта від програмної траєкторії і виробленні та здійсненні впливу для повернення 

об’єкта на цю траєкторію” 

Підходи до визначення поняття “регулювання економіки” 

Азріліян А.  

[29,  с. 340] 
“цілеспрямовані процеси, які забезпечують підтримку або зміну економічних явищ і 

зв’язків”  

Живко З., Живко 

М., Живко І. [155, 

с. 289] 

“спосіб управління економікою, за якого існують стимули, що зберігають рух 

економічної системи в потрібному напрямі”  

Райзберг Б.  

[340, с. 288] 
вплив на економіку з боку органів управління, щоб підтримати процеси, які минають, на 

відповідному рівні чи запобігти, придушити несприятливі явища  

Підходи до визначення поняття “державне регулювання” 

Азріліян А.  

[28, с. 998] 

“урядові правила та закони, які змінюють або контролюють економічну діяльність”. 

Виділяють лише два види такого регулювання: безпосередньо економічне регулювання 

(контроль цін, продукції, входження та виходу з галузі, стандартів і обсягів) та 

соціальне регулювання (визначення правил очищення води, повітря, сприяння безпеки 

атомних електростанцій) 

Ковбасюк Ю., 

Трощинський В., 

Сурмін Ю.  

[147, с. 148]. 

сукупність цілеспрямованих форм, методів і напрямів впливу, які застосовують органи 

державного управління для впорядкування системи суспільно-економічних відносин, 

щоб стабілізувати і пристосувати існуючу суспільно-політичну систему до умов, що 

змінюються. Зазначено, що “під регулюванням зазвичай розуміють діяльність, 

спрямовану на коригування роботи системи (елементів системи) з метою забезпечення 

досягнення системою (елементами системи) такого стану, який забезпечує її (їх) роботу 

відповідно до визначених характеристик”. Цей вид діяльності автори розглядають як 

регуляційний процес, метою якого є досягнути відповідний рівень взаємодії та 

злагодженості окремих частин 

Осовська Г., 

Юшкевич О., 

Завадський Й. 

[274, с. 67]. 

“форма цілеспрямованого впливу держави через систему економічних правових і 

адміністративних методів з метою забезпечення або підтримки тих чи інших 

економічних процесів, створення сприятливих умов для всіх інституціональних 

одиниць” 

Литвин В.  

[215, с. 6] 
“форма і спосіб реалізації економічної політики держави” 
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Продовження додатка А 

Закінчення таблиці А.3 

1 2 

Підходи до визначення поняття “державне регулювання економіки” 

Азріліян А.  

[28,  с. 1000] 

“вплив держави на діяльність господарських суб’єктів і ринкову кон’юнктуру 

для забезпечення нормальних умов для функціонування ринкового механізму, 

вирішення екологічних і соціальних проблем”  

Ковбасюк Ю., 

Трощинський В., 

Сурмін Ю.  

[147, с. 149]. 

“комплекс заходів, інструментів і механізмів координації економічних відносин 

у суспільстві, суб’єктом якої є держава та її інститути з притаманними їм 

важелями цілеспрямованого впливу на перебіг господарських процесів”  

Литвин В.  

[215, с.6] 

“система соціально-економічних відносин, що складаються в процесі 

узгодження інтересів суб’єктів господарювання, а також стабілізації і 

пристосування економічної системи до умов, які змінюються”  

Райзберг Б.  

[340, с. 66] 

“вплив держави в особі державних органів на економічні об’єкти і процеси та 

осіб, які беруть у них участь; відбувається, щоб надати процесам організований 

характер, упорядкувати дії економічних суб’єктів, забезпечити дотримання 

законів, відстоювати державні та суспільні інтереси”  

Живко З., Живко 

М., Живко І.  

[155, с. 87] 

1) система заходів законодавчого, виконавчого та контрольного характеру в 

умовах ринкової економіки, які проводять відповідні державні установи задля 

стабілізації та пристосування економічної системи до змінних умов;  

2) координація з боку держави всієї господарської структури країни для 

підтримання стійкості й макроекономічної рівноваги, забезпечення роботи 

механізму конкуренції: сукупність різноманітних методів, інструментів, за 

допомогою яких держава веде економічну діяльність 
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Продовження додатка А 

Таблиця А.4 

Окремі підходи до визначення поняття “система” 

Автори Характеристика поняття 

Абалкін Л.  

[440, с. 726] 

Поняття “система” умовно можна поділити на три групи: 1) автори 

розглядають це поняття як комплекс процесів і явищ, а також зв’язків 

між ними, що існує об’єктивно, незалежно від спостерігача. Головне 

завдання прихильників цієї позиції полягає у тому, щоб виділити цю 

систему з навколишнього середовища, проаналізувати її структуру, 

виявити механізм функціонування та, враховуючи це, впливати на неї у 

потрібному напрямі; 2) дослідники розглядають систему як інструмент, 

спосіб дослідження процесів і явищ; 3) систему визначають як штучно 

створений комплекс елементів, призначений для вирішення складних 

організаційних, економічних завдань. У всіх випадках передбачено 

наявність середовища, в якому система існує та функціонує. 

Живко З., Живко 

М., Живко І.  

[155, с. 255] 

Поняття “система” має суб’єктивний характер, а групування елементів у 

підсистеми залежить від аспекту вивчення явища чи процесу, 

властивостей системи, підходу до вивчення, вибору мети, характеру, 

поставленого завдання. Ті самі групи елементів можуть бути “системою, 

підсистемою або становити окремі елементи систем чи підсистем”. 

Тарасенко О. 

[395, с. 67] 

Розуміння системи як цілого, яке складається з частин, де всі елементи 

системи взаємозамінні та підпорядковуються одній цілі, а об’єднання 

елементів у систему не є випадковим. 

Азріліян А.  

[28, с. 1083], 

Семотюк О.  

[365, с. 532] 

Система – це безліч взаємодіючих елементів, які перебувають у 

відношеннях і зв’язках одне з одним, і становлять цілісне утворення. 

Осовська Г., 

Юшкевич О., 

Завадський Й. 

[274, с. 281] 

Система – це сукупність взаємопов’язаних між собою частин, елементів, 

які утворюють єдине ціле. 

Д’яконова І. 

[105, с. 9] 

Система – це “комплекс взаємопов’язаних елементів, який утворюється 

та функціонує у межах певного середовища на підставі дії механізмів 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків через вхідні та вихідні потоки та має 

чітко зазначену мету та функції”. 
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Продовження додатка А 

Таблиця А.5 

Окремі підходи до визначення принципів державного регулювання 

Автори Характеристика 

1 2 

Гриньова В., 

Новікова М.  

[98] 

Виділили такі принципи державного регулювання економіки: 

цілеспрямованість, відповідальність за прийняття рішень і кінцеві результати, 

високий професіоналізм суб’єктів державного регулювання економіки, 

ефективне використання ресурсів, пріоритетність розв’язуваних проблем, 

орієнтованість на забезпечення економічного розвитку. 

Стеченко Д. [386,  

с. 55–56, 56–58] 

Виокремив такі загальні принципи реалізації впливу держави на економіку: 

принцип пріоритету права над економікою, постійне розширення органічно 

взаємопов’язаних форм державного регулювання, поєднання національно-

державного підходу та інтернаціонального досвіду державного регулювання в 

умовах реформування економіки. 

Український досвід організації системи державного регулювання економіки 

допоміг авторові визначити таки принципи: ефективність, справедливість, 

стабільність, системність державного впливу, адекватність, оптимальне 

поєднання адміністративно-правових та економічних важелів, поступовість, 

етапність, забезпечення єдності стратегічного і поточного державного 

регулювання, оперативність, дотримання вимоги матеріально-фінансової 

збалансованості. Серед наведених загальних принципів автор виділив нові 

принципи бюджетної політики та податкового регулювання, головні принципи 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Луць В.  

[151, с. 203] 

Називає принципи державної регуляторної політики, до яких зачисляє: 

доцільність (обґрунтована необхідність державного регулювання для вирішення 

проблеми, яка існує), адекватність (відповідність форм і рівня державного 

регулювання потребі вирішення проблеми, яка існує, та ринковим вимогам з 

урахуванням усіх прийнятих альтернатив), ефективність (забезпечення 

досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих 

позитивних результатів завдяки мінімально необхідним витратам ресурсів), 

збалансованість (забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів 

сторін), передбачуваність (послідовність регуляторної діяльності, її 

відповідність цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів 

регуляторних актів), прозорість і врахування громадської думки (відкритість 

для фізичних та юридичних осіб дій регуляторних органів на всіх етапах 

регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами 

ініціатив, зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, обов’язковість 

та своєчасність доведення регуляторних актів до відома зацікавлених осіб, 

інформування громадськості про проведення регуляторної політики). Хоча ці 

принципи стосуються сфери господарської діяльності, однак, на наш погляд, 

вони є універсальними і належать державному регулюванню загалом. 

Ковбасюк Ю., 

Трощинський В., 

Сурмін Ю.  

[147, с. 57] 

Базовими принципами державного управління є вихідні, найбільш загальні 

постулати, дотримання яких забезпечує наукову обґрунтованість діяльності у 

сфері державного управління. До таких принципів зачислено: об’єктивність 

державного управління, універсальність управління, випереджувальний стан 

управління, демократизм, поділ влади, законність, правова захищеність 

управлінських рішень, єдність економіки та політики, поєднання загальних і 

локальних інтересів. 
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Закінчення таблиці А.5 

1 2 

Орлюк О.  

[269, с. 196–199] 

Вважає, що доцільно виділити такі принципи банківського нагляду: законність, 

незалежність, гласність, постійність, плановість, обов’язковість і 

неупередженість посадових осіб, які перевіряють фінансові установи. 

Селезньов А.  

[362, с. 72] 

Наголошує на використанні в системі державного фінансового контролю 

загальних принципів, які сформульовані в Лімській декларації керівних 

принципів контролю: законності, незалежності, гласності, об’єктивності, 

відповідальності, забезпеченості ресурсами та системності. 

Реверчук С. та 

Кльоба Л.  

[188, с. 76–77] 

Досліджуючи управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю, 

пропонують розрізняти принципи державного регулювання банківської 

інвестиційної діяльності та принципи управління інвестиційною діяльністю 

банку. До принципів державного регулювання банківської інвестиційної 

діяльності автори зачисляють принципи: ефективності, справедливості, 

стабільності, системності, адекватності. До принципів управління 

інвестиційною діяльністю банку – цілеспрямованість; соціальну орієнтацію; 

послідовність; системність; узгодженість цілей, результатів діяльності й 

способів досягнення; єдність фінансової стратегії та стратегії банку в цілому; 

динамічність; збереження і розвиток конкурентних переваг; єдність теорії і 

практики; розподіл управлінських функцій; поєднання матеріальних і 

моральних стимулів; надійність. 

Лобозинська С. 

[218, с. 26] 

Поділяє принципи державного регулювання БС на принципи організації 

системи державного регулювання та принципи реалізації органами державної 

влади повноважень щодо регулювання БС. Принципи організації системи 

державного регулювання автор запропонувала ділити на загальні (законність, 

демократичність, публічність, централізація, децентралізація, ефективність) та 

спеціальні (адекватність побудови апарату державного регулювання, 

налагодженої взаємодії регулювальних органів, відповідності цілей і завдань 

регулювання, функціональної взаємодії національних та міжнародних органів 

державного регулювання). 
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Таблиця А.6 

Окремі трактування понять інституція та інститут 

Визначення поняття інституція Визначення поняття інститут 

Автори Визначення Автори Визначення 

1 2 3 4 

Зотов В., 

Пресняков В., 

Розенталь В. 

[161, с. 53] 

“Звичаї, традиції, правила і норми 

соціальної поведінки, згідно з 

якими люди діють у різних сферах 

життя суспільства (у тім числі в 

економічній) саме через свою 

причетність до інститутів” 

Зотов В., 

Пресняков В., 

Розенталь В. 

[161, с. 53] 

“Специфічні функціональні й 

організаційні форми колективної 

діяльності, які є сталими 

структурними утвореннями і 

забезпечують реалізацію системих 

функцій економіки”  

Кірдіна С., 

Малков С. 

[184, с. 167] 

“Формалізація необхідних правил, 

що забезпечують виживання і 

розвиток економіки… З цієї точки 

зору інституції можна вважати 

артефактами, штучно створюва-

ними конструкціями” 

Кірдіна С., 

Малков С. 

[184, с. 167] 

“Інститути, які є соціальними 

структурами, властиві суспіль-

ствам і спрямовані на організацію 

не тільки економіки, а й усієї 

соціальної системи” 

Гайдай Т. [82] 

“Інституція – це основний об’єкт 

дослідження, центральна категорія 

й аналітичний інструмент 

інституціональної теорії” 

Кузьмінов Я. 

[211, с.10] 

“Правила поведінки, тобто регу-

лятивні принципи, які приписують 

або, навпаки, забороняють ті або ті 

способи дії” 

Серл Дж. [367, 

с. 17] 

“Статусні функції” – соціальне 

закріплення функцій означає 

визнання за їх носіями певних 

статусів 

Васильченко З. 

[39] 

Установа, тобто термін, що 

використовується для позначення 

сукупності норм права 

Лопатинсь-

кий Ю. [220] 

“Інституцію” коректніше 

використовувати для позначення 

узагальненої групи організацій 

(наприклад, фінансові інституції 

тощо) 

Іншаков О. 

[174] 

“Інститут бачиться типовою ор-

ганізаційною формою комплексу 

однорідних інституцій, яка 

забезпечує їх відтворення і 

гомеостазис як цілу систему 

соціально визнаної і необхідної 

діяльності” 

Іншаков О. В. 

[163] 

“Інституція означає введення у 

статус, вона є чинник і процес 

створення і закріплення статусів 

суб’єктів, об’єктів, середовищ, 

процесів і продуктів економічного 

життя суспільства”. Конституція є 

вища форма інституції, що 

забезпечує соціальне закріплення 

загальних функцій і статусів 

членів суспільства 

Оріу М. [464] 

Інститут – це ідея справи чи 

підприємства, що здійснюється 

правовими засобами. Виокремлює 

два типи інститутів: корпоративні 

(торговельні товариства, асоціації, 

держава, профспілки, церква) і 

речові (правові норми), які він 

визначає як ідеальні моделі 

соціальних відносин 

Маркс К.  

[226, с. 493] 

“Різні суспільні функції” або 

“способи життєдіяльності, що 

змінюють один одного” 

Ф.А. Брокгауз, 

И.А. Ефрон 

[441] 

Інститут (юрид.) – поняття, яке 

означає сукупність юридичних 

норм, що об’єднують одне чи 

декілька пов’язаних юридичних 

відносин 

Ріхтер Р. [474] 

“Ми використовуємо термін 

“організація” у значенні 

інституції…, заснованої та 

керованої певними акторами для 

досягнення спільної мети” 

Фролов С. 

[420, с. 54] 

“Форма людської діяльності, що 

базується на чітко розробленій 

ідеології, системі правил і норм, 

розвинутому контролі за їх 

виконанням” 
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Закінчення таблиці А.6 

1 2 3 4 

Метьюз Р. 

[469, с. 904] 

“Слово “інституція” іноді вико-

ристовується в абсолютно іншому 

сенсі, означаючи організацію”, але 

він не вживає його в цьому 

значенні, хоча каже, що “може 

виникнути обставина для розгляду 

організації як такої, що 

складається з набору інституцій” 

Олійник А. 

[266, с. 34] 

Розглядає інститути як переважно 

юридичні й неформальні норми, 

які створюють рамки, обмеження 

для діяльності людини. Інститути – 

це сукупність формальних і 

неформальних обмежень, які 

забезпечують координацію дій 

індивідів в економічній, політичній 

та соціальній сферах 

Коваленко Ю. 

[189] 

Під інституціями варто розуміти 

систему, що містить тверді 

(офіційні) обмеження (правила і 

характеристики примусу), м’які 

(неофіційні) обмеження (стандарти 

поведінки і стереотипи мислення) 

й інтуїцію, які забезпечують 

досягнення оптимальної 

організації, координації і 

стимулювання поведінки еко-

номічних суб’єктів (домогоспо-

дарств, корпорацій, держав та 

інших організацій) і призводять до 

скорочення трансакційних витрат 

Пустовіт Р., 

Овчарук М. 

[338, с. 15] 

Інститут – це сукупність, яка 

складається з правила (форма-

льного чи неформального) або 

декількох правил і стимулюючих 

факторів, що визначають 

особливості прийняття рішень і 

подальшої поведінки індивідів для 

його виконання 

Т. Веблен 
Інститутами є стійкі звички та 

стереотипи мислення, притаманні 

значній кількості людей 

Дж. Коммонс 

[195] 

Інститут – це система законів (або 

“природних прав”), в рамках яких 

індивіди діють як в’язні 

Остром Е. 

Інститути – регулятори людської 

поведінки в ситуаціях, які 

керуються правилами, нормами та 

стратегіями 

Грановеттер 

М. 

Економічні інституції не вини-

кають автоматично у відповідь на 

економічні потреби. Ймовірніше, 

вони сконструйовані індивідами, 

чиї дії одночасно полегшені, й 

обмежені ресурсами, наявними в 

соціальній мережі, в яку вони 

вбудовані 

Пітерс Г. 
Інститут – це структурна 

характеристика суспільства та/або 

політики 

Аузан А. 

Інститут – сукупність, яка включає 

правило і зовнішній механізм 

примусу індивідів до виконання 

цього правила 

А. Густав 

Шмоллер 

Інститут – це досить незалежний 

частковий порядок суспільного 

життя, спрямований на досягнення 

певної цілі, що забезпечує міцну 

основу для цілеспрямованої 

діяльності 

Етимологічне 

значення слова 

(від лат. 

institutio) 

Устрій, образ дії, настанова, 

вчення, вказівка 

Етимологічне 

значення слова 

(від лат. 

institutum) 

Встановлення, установа й орга-

нізація, за допомогою яких інс-

титуції реалізуються, тобто здій-

снюються самі ці специфічні су-

спільні функції або їх навчають, 

передають їх новим агентам 

Складено на підставі: [174], [39], [441], [338], [418], [189]. 
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Таблиця А.7 

Аналіз підходів до визначення понять банківське право, банківське 

законодавство, правове регулювання 

Автори Характеристика поняття 

Карманов Є. 

[181, с. 28] 

Банківське право – це “галузь права, яка являє собою систему правових норм, 

що регулюють суспільні відносини в процесі організації та функціонування БС 

України для задоволення потреб громадян та держави” 

Орлюк О. 

[270, с. 23] 

Банківське законодавство – це “система всіх упорядкованих певним чином 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері банківської 

діяльності” 

Заверуха І. 

[157, с. 17] 

Банківське законодавство – це “сукупність законів, підзаконних нормативно-

правових актів, а також міжнародних правових документів, які забезпечують 

правове регулювання банківських відносин” 

Стельмах В.  

[148, с. 62] 

Банківське законодавство – це “система нормативних актів, правові норми яких 

закріплюють і регулюють порядок організації та діяльності банків та інших 

фінансово-кредитних установ України, їх взаємовідносини з клієнтами 

(юридичними та фізичними особами), а також порядок здійснення ними 

банківських операцій”  

Швайка Л.  

[432, с. 43]. 

Правове регулювання – це “діяльність органів державної влади й управління 

щодо встановлення та контролю за дотриманням обов’язкових юридичних 

правил поведінки суб’єктів права”  

Ковбасюк Ю., 

Трощинський В., 

Сурмін Ю.  

[147, с. 555]. 

Правове регулювання – це інструмент державного управління, під яким 

розуміється діяльність держави (в особі уповноважених нею органів) щодо 

забезпечення впливу на суспільні процеси шляхом встановлення обов’язкових 

для виконання юридичних норм (правил) поведінки суб’єктів права, 

дотримання яких забезпечується можливостями громадської думки і 

застосуванням владної сили держави 

Шемшученко Ю. 

[41, с. 692] 

Правове регулювання – це один із основних засобів державного впливу на 

суспільні відносини для їхнього упорядкування в інтересах людини, суспільства 

і держави. Правове регулювання забезпечується за допомогою спеціально 

створеного державою механізму, головними складовими елементами якого є: 

норми права, зафіксовані в законах та інших правових актах; юридичні факти, 

тобто конкретні життєві обставини, з якими пов’язані правові відносини; 

правові (суспільні) відносини, опосередковані нормами права; акти реалізації 

прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин; правові санкції щодо 

порушників норм права. 
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Таблиця А.8 

Аналіз підходів до визначення поняття конкурентна політика 

Автори Характеристика поняття 

Підходи до визначення поняття “конкурентна політика” 

Борисенко З.  

[30, с. 42] 

Конкурента політика держави є комплексом цілеспрямованих державних 

заходів, які мають на меті створення і захист конкурентного середовища, 

проведення профілактики та безпосереднє припинення порушень 

конкурентного законодавства, сприяння розвитку добросовісної 

конкуренції на товарних ринках. 

Семенова Н.  

[364, с. 23] 

До конкурентної політики держави зараховано “комплекс узгоджених дій 

уряду, спрямованих на підтримку конкуренції на ринках товарів, робіт і 

послуг”. 

[408, с. 138]. 

Конкурентна політика це “напрям державної економічної політики, який 

полягає у заохоченні справедливої конкуренції на ринках ресурсів, 

товарів і послуг, боротьбі з монопольними діями, що обмежують 

конкуренцію”. 

Филюк Г.  

[417, с. 28] 

Під конкурентною політикою розуміє діяльність держави та 

наддержавних органів, спрямовану на створення та захист ефективної 

конкуренції на національних і на глобальному ринках, сприяння 

розвиткові конкурентних відносин, реалізації заходів із захисту 

конкуренції. Також автор додає, що “у банківському секторі конкурентна 

політика включає два види регулювання: антимонопольне регулювання 

та регулювання гостроти конкуренції (надмірної конкуренції)”, тим 

самим відзначаючи конкурентну політику як ширше поняття. 
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Функції іноземного банківництва 

Функція Характеристика 

1 2 
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Дає змогу банку з іноземним капіталом чи філії іноземного банку розвиватись на внутрішньому 

ринку країни, організовувати власну діяльність, виконувати банківські операції, надавати 

послуги, забезпечувати впровадження нових банківських продуктів. Сутність організаційно-

операційної функції виявляється у функціональній ролі банків як учасників фінансового ринку, 

які забезпечують організацію кредитного процесу та платіжного обігу. Організацію кредитного 

процесу банки втілюють за допомогою механізму створення кредитних засобів обігу, адже ці 

фінансові інститути здатні збільшувати або зменшувати грошову масу, що прямо пов’язано з 

їхньою депозитною та кредитною діяльністю. Мобілізуючи ресурси, банки мають змогу 

заповнювати тимчасову нестачу коштів в одних суб’єктів ринку завдяки тимчасовому їх 

надлишку в інших. Банки з іноземним капіталом вкладають значні обсяги кредитних ресурсів 

задля одержання власного прибутку в галузі економіки, де виникає дефіцит коштів, забезпечуючи 

їхній розвиток. Організація платіжного обігу полягає в тому, що банки стають посередниками у 

платежах, виконують розрахунки за дорученням клієнтів, приймають гроші на рахунки і ведуть 

облік усіх грошових надходжень і виплат. Банки з іноземним капіталом проводять міжнародні 

банківські операції, сприяючи виходу вітчизняних підприємств на світові ринки. Основний мотив 

ІБ та ведення діяльності учасниками ІБ – отримання прибутків (чи підвищення обсягів 

отримуваних прибутків). Іноземні інвестори як учасники ІБ, виходячи на нові ринки, 

розширюють спектр операцій, надають новітні послуги, що дає змогу виявляти нові джерела 

прибутку. Вони шукають зручні умови роботи, надають перевагу країнам, які мають вигідні 

правові та податкові умови діяльності, доступ до дешевших ресурсів (оренда землі, ціни на 

нерухомість, заробітна плата тощо), стабільне економічне та політичне становище. 
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Передбачає формування довіри до банківської системи країни, в якій активно розвивається ІБ. 

Іноземні банки відомі у світі, мають добру репутацію, значні обсяги капіталів і тривалий час 

працюють на міжнародних ринках, що забезпечує високу довіру та переконує банківських 

клієнтів у їхній стабільності та прибутковості. Це підтверджують НБУ, Асоціація українських 

банків (АУБ), Незалежна асоціація банків України (НАБУ), які систематично публікують 

рейтингові звіти з показниками, розрахованими за даними балансів банків, серед яких – дані про 

розміри активів і зобов’язань; розміри та структуру кредитно-інвестиційного портфеля; розміри 

власних капіталів банків; обсяги депозитів фізичних і юридичних осіб; фінансові результати 

діяльності в поточному фінансовому році. Наявність у банківській системі країни-реципієнта 

банків з іноземними капіталами, зокрема, дочірніх структур великих стабільних міжнародних 

банків, слугуватиме чинником зростання довіри до банківської системи країни в цілому. 

Б
ез

п
ек

о
в

а
 ф

у
н

к
ц

ія
 

Спрямована на мінімізацію ризику діяльності банківських установ. Діяльність іноземних банків 

тісно пов’язана з ризиками та загрозами, які залежать не лише від країни розташування банків, а й 

від строку роботи на ринку, величини капіталу та видів операцій, які вони виконують. Ця функція 

реалізовується в разі виникнення зовнішньої небезпеки, забезпечуючи зниження та усунення 

зовнішніх загроз банківської діяльності через змогу залучення додаткових ресурсів на 

міжнародних ринках, від материнських структур тощо. Такими зовнішніми загрозами є спад 

економіки країни-реципієнта, політична криза, несприятливі зміни законодавства тощо. Іноземне 

банківництво, зокрема, наявність банків з іноземним капіталом у країні-реципієнті, сприяє 

убезпеченню банківської системи від негативного впливу кризових явищ і потрясінь. Не маючи 

власних ресурсів для підтримання стабільності та ліквідності банківської системи країни, завдяки 

вливанням іноземних капіталів у банки, створені в країні-реципієнті, виникає можливість 

підтримання потрібного рівня її розвитку та функціонування. 
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Допомагає виявити ступінь управління та контролю над банками з іноземними капіталами їхніми 

власниками – резидентами чи нерезидентами. Ця функція має важливе значення, оскільки дає 

змогу охарактеризувати власників істотної участі у банку, структуру власності банків з іноземним 

капіталом, визначити ступінь залежності від іноземних інвесторів, а також виявити країни 

походження іноземних капіталів та їхній вплив на управління банківською установою на 

території країни-реципієнта, контрольованість банківської системи країни-реципієнта іноземними 

капіталами однієї країни, зокрема, державними іноземними капіталами, та ступінь участі таких 

іноземних країн у розвитку економіки держави, де створено банки з іноземним капіталом. 
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Закінчення додатка Б 

1 2 
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Забезпечує існування та розвиток національного банківського бізнесу, стимулює здійснення 

ефективної діяльності вітчизняними банками, заохочує банки з приватним вітчизняним і 

державним капіталом до розширення своїх операцій та послуг, досягнення рівня іноземних банків 

у сфері залучення і обслуговування клієнтів. Крім того, стимулювальна функція сприяє розвитку 

конкуренції, зокрема полягає у тому, що ІБ впливає на розвиток конкурентного середовища між 

банками, забезпечує формування конкурентних відносин між банками з одного боку та між 

підприємствами й організаціями, які мають потребу в кредитах, з іншого. Поява великих 

іноземних банків призводить до жорсткішої конкуренції на банківському ринку, спричиняє злиття 

та поглинання банківських установ, зменшення кількості вітчизняних банків, зокрема, фінансово 

нестійких і неприбуткових банків. Великі іноземні банки мають змогу надавати масштабні 

кредити, а доступність в отриманні кредитів розвиває конкурентні відносини та посилює 

конкуренцію між підприємствами. 
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З одного боку, забезпечує участь іноземних банків у банківській системі країни-реципієнта, 

допомагає сформувати свою специфічну нішу для ведення банківської діяльності суб’єктами ІБ, а 

з іншого – сприяє інтеграції країни у світовий фінансовий простір, виходу на міжнародні ринки та 

національні ринки зарубіжних держав. За допомогою інтеграційної функції виникає змога 

формувати сприятливий інвестиційний клімат, позитивний імідж країни щодо залучення 

іноземних капіталів у банківську систему, що підвищує розвиток національної банківської 

діяльності та економіки. Інтеграційна функція допомагає суб’єктам ІБ реалізовувати поставлені 

цілі та завдання у взаємозв’язку та координації з іншими суб’єктами та органами регулювання 

банківської системи країни-реципієнта. 
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Можливість інформаційного забезпечення та технологічного розвитку, зокрема, використання 

банками з іноземним капіталом і філіями іноземних банків новітніх інформаційних технологій, 

обмін досвідом і знаннями, змога навчання та розвитку персоналу, а також стажування за 

кордоном тощо. Реалізація цієї функції виявляється в обміні інформацією та досвідом між 

суб’єктами банківського ринку. Ця функція дає змогу акумулювати значний інформаційний 

ресурс і досвід роботи, застосовуючи різноманітні новітні технології, які впроваджуються в 

різних країнах, та пошук ефективних способів їх застосування в країні перебування іноземного 

банківського капіталу. Застосування інформації спрямоване на досягнення власних цілей, але 

також сприяє розвитку усієї економічної системи. 
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Пов’язана з можливостями пристосування суб’єктів ІБ до умов і способів організації банківської 

діяльності в країні-реципієнті. Адаптація пов’язана зі змінами у навколишньому середовищі, 

законодавчими нормами, політичним і економічним розвитком країни. Саме ця функція дає 

підстави суб’єктам ІБ та іншим учасникам банківського ринку своєчасно та об’єктивно реагувати 

на зовнішні та внутрішні зміни, що виникають, ризики, негативні тенденції. Адаптаційна функція 

засвідчує, наскільки чіткими і важливими є поставлені цілі та завдання іноземних банків щодо 

виходу на зарубіжні ринки, змога їхнього пристосування до внутрішніх умов ведення бізнесу та 

стабільність діяльності банку з іноземним капіталом. За інших умов, неможливість адаптації 

економічних суб’єктів спричинить витіснення з ринку або фінансово нестійких банків з 

національним капіталом, які не витримують конкуренції, або ж виходу іноземних банківських 

капіталів із банківського ринку країни-реципієнта. 
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Полягає у тому, що, створюючи в країні-реципієнті дочірню структуру іноземного банку, банк з 

частковою участю іноземного інвестора чи відкриваючи філію іноземного банку, до роботи 

залучають місцевих фахівців банківської справи, створюються нові робочі місця, посилюється 

динамічність ринку праці, зменшується рівень безробіття в країні, підвищується соціальна 

захищеність місцевого населення. Це сприяє надходженню коштів до бюджету шляхом сплати 

податкових платежів зайнятими працівниками. Окрім того, іноземні банки на ринку країни-

реципієнта розширюють спектр банківських операцій, надають консультаційні послуги та 

кваліфіковану допомогу при виході на міжнародні фінансові ринки, а це дає підстави підвищити 

рівень економічної обізнаності та культури ведення банківського бізнесу, сприяє соціально-

економічному розвитку економіки країни. 
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Передбачає визначення основних цілей суб’єктами ІБ, а також їхню реалізацію задля 

забезпечення власних інтересів та інтересів інших економічних суб’єктів. За допомогою цільової 

функції ІБ забезпечується досягнення основної мети – розвитку банківської системи та економіки 

країни за умов залучення ресурсів від іноземних інвесторів, а також цілей окремих суб’єктів, 

зокрема задоволення потреб клієнтів у новітніх банківських послугах, які пропонують банки з 

іноземним капіталом у країні, сприяння розвитку конкуренції в країні, забезпечення отримання 

прибутків і розширення мережі бізнесу банками з іноземним капіталом тощо. 

 



 490 

Додаток В 

Структура та характеристика наднаціональних органів регулювання 

іноземного банківництва 

Назва організації Характеристика 

Міжнародний 

банк 

реконструкції та 

розвитку (МБРР) 

Створений у 1944 р. Головна мета діяльності МБРР – надання допомоги 

країнам з середнім рівнем доходів. Більшість своїх коштів МБРР 

одержує через продаж облігацій на міжнародних ринках капіталу. 

Кредити МБРР призначені для фінансування проектів розвитку в таких 

галузях: освіта, охорона здоров’я тощо, а також використовують для 

допомоги урядам в удосконаленні методик організації економічної 

політики. 

Міжнародна 

асоціація 

розвитку (МАР) 

Створена у 1960 p., покликана підтримувати найбідніші країни, що 

розвиваються, і не мають змоги отримати кредити МБРР, шляхом 

надання безпроцентних кредитів, технічної допомоги та консультацій. 

Перед вступом до МАР країна має стати членом МБРР. МАР надає 

кредити за рахунок ресурсів, до яких належать внески, що надходять від 

урядів країн, прибутки МБРР і виплати за раніше наданими кредитами 

МАР. Надання кредитів МАР передбачає оплату за їхнє обслуговування. 

Міжнародна 

фінансова 

корпорація 

(МФК) 

Створена у 1956 p., має сприяти розвитку країн, інвестуючи у приватний 

сектор. На відміну від МБРР і МАР, які надають кредити урядам країн, 

МФК допомагає приватному сектору довгостроковим кредитуванням, 

інвестуванням, фінансуванням обґрунтованих проектів, створення умов 

для фінансування боргу приватних компаній на міжнародних ринках, 

надання технічної допомоги, консультацій підприємцям тощо. МФК 

надає фінансову допомогу в межах ресурсів, які вона мобілізує на 

міжнародних фінансових ринках, випускаючи облігації або через 

приватні розміщення цінних паперів і позичення коштів у МБРР. 

Міжнародний 

центр 

врегулювання 

інвестиційних 

спорів (МЦВІС) 

Створений у 1966 p., забезпечує інструменти для врегулювання (завдяки 

погоджувальним або арбітражним процедурам) спірних питань щодо 

інвестицій між іноземними інвесторами та країнами – одержувачами 

інвестицій. Ця організація має позивний вплив на розвиток іноземного 

банківського бізнесу, вирішуючи спірні питання між іноземними 

інвесторами. 

Багатостороннє 

агентство з 

гарантування 

інвестицій 

(БАГІ) 

Створене у 1988 p., впливає на розвиток іноземного банківництва, 

заохочуючи іноземне інвестування в банківський сектор шляхом 

надання гарантій іноземним інвесторам на покриття збитків, 

спричинених некомерційними ризиками у країнах, які розвиваються. 

Зокрема, до некомерційних ризиків зачисляють: націоналізацію, 

військові дії, громадську непокору, розрив контракту або неможливість 

конвертувати валюту тощо. БАГІ також надає дорадчі послуги країнам, 

які розвиваються, щодо пошуку шляхів залучення іноземних інвестицій. 

За період з 1992 до 2014 рр. БАГІ реалізував понад 168 проектів щодо 

надання гарантій іноземного інвестування у банківський сектор різних 

країн світу [11]. 
 

Рис. В.1. Склад Групи Світового банку [202] 
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Продовження додатка В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.2. Керівні органи Світового банку [202] 

С В І Т О В И Й  Б А Н К  

РАДА ВИКОНАВЧИХ ДИРЕКТОРІВ 

Голова Ради – Президент Групи 

Світового банку 

24 виконавчі директори 

5 директорів – по одному від п’яти 

найбільших акціонерів – США (17,07 %), 

Японія (7,09 %), Німеччина (5,48 %), 

Франція (5,26 %), Велика Британія (5,26 %) 

1 директор – від Китаю 

1 директор – від Росії 

1 директор – від Саудівської Аравії 

Решта директорів – обирають по одному 

від групи країн, відповідно до здійсненого 

самими країнами-членами групування 

 

БАГІ 

МЦВІС 

Рада керуючих 

Адміністративна 

рада 

 

МБРР 

МАР 

МФК 

4 директори-розпорядники (один з них є виконавчим віце-президентом МФК) 
 

2 перших віце-президента 
 

Очолюють шість регіональних 

відділень: 
• Африка 

• Східна Азія і Тихоокеанський регіон 

• Південна Азія 

• Європа і Центральна Азія 

• Латинська Америка і Карибський басейн 

• Ближній Схід і Північна Африка 

Очолюють шість мереж: 
• Екологічного та соціального розвитку 

• Розвитку фінансового сектору 

• Розвитку людських ресурсів 

• Інфраструктури 

• Зниження рівня бідності й 

економічного менеджменту 

• Розвитку приватного сектору 
 

1 віце-президент очолює Департамент зовнішніх зв’язків, комунікацій та у справах ООН 

у штаб квартирі Світового банку у Вашингтоні 

1 віце-президент керує Департаментом зовнішніх зв’язків у Європі та базується у Парижі 

1 віце-президент є головою Департаменту зовнішніх зв’язків і спеціальним 

представником у Токіо 

23 віце-президента 

Рада керуючих 
По одному 

керуючому 

(губернатору) з 

кожної крани-члена, 

як правило, в особі 

державного 

службовця у ранзі 

міністра 
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Продовження додатка В 

 

Проекти БАГІ щодо гарантування іноземних інвестицій 

 

Назва проекту Характеристика 

1 2 

Проекти у банківській системі України 

Проект “Райффайзен Банк 

Аваль” 

У червні 2013 р. БАГІ надало гарантію в сумі 142,5 млн дол. США 

на покриття інвестицій Raiffeisen Bank Inetnational Ag (RBI) 

(Австрія) її дочірньому банку в Україні Raiffeisen Bank AVAL. 

Гарантія, надана на період до 10 років, захищає від ризиків, які 

пов’язані з експропріацією коштів. Раніше БАГІ вже надавало 

гарантії групі Raiffeisen. У 2008 р. у межах проекту “ПАТ 

“Райффайзен Банк Аваль” (OJSC Raiffeisen Bank Aval)” БАГІ 

надало гарантію в сумі 380 млн дол. США австрійському банку 

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG на покриття кредиту 

акціонерів у сумі 400 млн дол. США, наданого його дочірньому 

банку ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”. Гарантія, надана на період 

до 6 років, покликана захищати від ризиків, пов’язаних з 

обмеженнями на переказ коштів за кордон та експропріацією 

коштів. 

Проект “Гарантійне 

покриття обов’язкових 

резервів групи ProCredit у 

центральних банках” 

У грудні 2011 р. БАГІ надало гарантію в сумі 3 млн євро (4 млн 

дол. США) на покриття інвестиції ProCredit Holding AG & Co. 

KGaA (Німеччина) її дочірньому банку в Україні. Гарантія, надана 

на період до 10 років, захищає від ризиків, які пов’язані з 

експропріацією коштів, призначених для обов’язкових резервів, 

які дочірній банк зберігає в центральному банку своєї юрисдикції. 

Цей проект не є першим для групи ProCredit, а частиною 

укладеного БАГІ групового контракту. У листопаді 2010 р. БАГІ 

надало гарантію в сумі 5,6 млн дол. США ProCredit Holding на 

покриття його інвестиції дочірньому банку в Україні. Отож, 

загальна сума гарантії збільшилась до 9,6 млн дол. США. 

Проект “Акціонерно-

комерційний банк 

соціального розвитку 

“Укрсоцбанк” 

У жовтні 2008 р. БАГІ надало гарантію в сумі 247 млн дол. США 

на покриття кредиту акціонерів, який надав банк UniCredit Bank 

Austria AG (Австрія) у сумі 260 млн дол. США АКБ “Укрсоцбанк” 

(Україна). Гарантія, надана на період до 7 років, захищає від 

ризиків, які пов’язані з обмеженнями на переказ коштів за кордон, 

експропріацією коштів, а також війною та громадянськими 

заворушеннями. Цей проект не є першим для австрійської групи. У 

червні 2008 р. у межах проекту “Акціонерний комерційний банк 

“Укрсоцбанк” БАГІ надало гарантію в сумі 142,5 млн дол. США 

Банку Австрії, члену Групи UniCredit, на покриття кредиту його 

акціонерів АКБ “Укрсоцбанк” в Україні. Гарантія, надана на 11 

років, захищає від ризиків, які пов’язані з обмеженнями на переказ 

коштів за кордон, експропріацією коштів, а також війною та 

громадянськими заворушеннями. 
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Продовження додатка В 
1 2 

Проекти у банківських системах зарубіжних країн 

Проект “Société Générale 

Banka Srbija a.d. Beograd – 

Central Bank”. 

У грудні 2013 р. БАГІ надало гарантію в сумі 150 млн євро (206,0 

млн дол. США) на покриття нових та існуючих інвестицій в 

акціонерний капітал дочірнього банку Societe Generale SA 

(Франція) в Сербії. Гарантія надана на період до 10 років від 

ризиків, які пов’язані з експропріацією коштів, призначених для 

обов’язкових резервів, які дочірній банк зберігає в Сербському 

центральному банку. 

Проект “NBG Central Bank 

Mandatory Reserves 

Coverage in Macedonia”. 

У березні 2014 р. БАГІ надало гарантію строком до 3 років у сумі 

104,5 млн євро (143,9 млн дол. США) на покриття інвестицій від 

Національного банку Греції у своїй дочірній компанії “Stopanska 

Banka” у Колишній Югославській Республіці Македонія. 

Проект “Erste Bank a.d. 

Novi Sad”. 

Гарантія надана у травні 2013 р. строком до 15 років на суму 73,9 

млн дол. США на покриття кредитних гарантій Erste Group Bank 

AG (Австрія) на підтримку фінансування сербського дочірнього 

банку Erste Bank від ризиків експропріації коштів, війни та 

цивільних заворушень. 

Проект “GeoCapital, 

Georgia”. 

У травні 2013 р. БАГІ надало гарантію строком до 3 років на суму 

1,8 млн дол. США на покриття інвестицій в акціонерний капітал і 

кредитів акціонерів від американських інвесторів у GeoCapital 

(штат Джорджія, США) на випадок ризиків експропріації коштів, 

війни і цивільних заворушень. 

Проект “Deutsche Bank AG, 

Bangkok Branch”. 

Гарантія надана у липні 2011 р. строком до 4 років на суму 20 млн 

дол США на покриття інвестиції Deutsche Bank AG (Німеччина) у 

своїй бангкокській філії в Таїланді. 

Проект “ProCredit Group 

Central Bank Mandatory 

Reserves Coverage”. 

Гарантія надана БАГІ у грудні 2011 р. строком до 10 років на суму 

22,8 млн дол. США на покриття інвестицій ProCredit Holding AG & 

Ко KGaA (Німеччина) у своєму дочірньому банку в Сальвадорі від 

ризику експропріації коштів на обов’язкових резервах дочірнього 

банку в центральному банку юрисдикції. БАГІ активно надає 

гарантії на покриття інвестицій ProCredit Group і в інших країнах: 

Албанія, Вірменія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Грузія, 

Гондурас, Молдова, Мозамбік, Нікарагуа, Сербія та ін. 

Проект “HBZ Bank, South 

Africa”. 

Гарантія, яку надало БАГІ у березні 2012 р. банку Habib Bank AG 

Zurich (HBZ) (Швейцарія) строком до 15 років на суму 12,5 млн 

дол. США на покриття інвестицій в акціонерний капітал своєї 

дочірньої структури HBZ Bank (Південна Африка) від ризиків не 

конвертованості валюти, обмеження передачі та експропріації 

коштів. Також БАГІ надає гарантії Habib Bank AG (Швейцарія) від 

ризиків вкладення коштів у Пакистан. 

Проект “UniCredit Bank 

Hungary Zrt.”. 

Гарантія, яку БАГІ надало у вересні 2010 р. на суму 259,4 млн дол. 

США UniCredit Bank Austria AG (Австрія) на покриття кредиту, 

наданого акціонерами угорському дочірньому банку UniCredit 

Bank Hungary Zrt. (Угорщина). Гарантію надали строком на 10 

років від ризиків експропріації коштів, війни і громадянських 

заворушень. БАГІ також надає гарантії UniCredit Bank Austria AG 

на покриття інвестицій у такі країни: Латвія, Сербія та ін. 
 

Рис. В.3. Проекти БАГІ щодо гарантування іноземних інвестицій у банківські 

системи України та зарубіжних країн [282; 11] 
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Продовження додатка В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.4. Структура та функції керівних органів ЄЦБ [148, с. 234–235] 

Є В Р О П Е Й С Ь К И Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н И Й  Б А Н К  

Визначає основні орієнтири  

монетарної політики та  

інструменти її реалізації 

 

Здійснює 

координацію 

монетарної 

політики між 

країнами 

Європейського 

валютного союзу та 

іншими країнами 

ЄС 

Р А Д А  К Е Р У Ю Ч И Х  

Виконавча рада 
 

 Президент банку 

 Віце-президент банку 

 Чотири члени, яких обирають за 

загальною згодою урядів країн-членів на 

рівні глав держав або урядів 
 

Голови національних центральних банків  

країн – учасниць  

Європейського валютного союзу 

Загальна рада 
 

 

 Президент 

банку 

 Віце-президент 

банку 

 Голови 

національних 

центральних 

банків країн – 

учасниць 

Європейського 

валютного 

союзу 

 

Реалізує монетарну політику відповідно до 

рішень, прийнятих Радою керуючих, і розробляє 

директиви для національних центральних банків 
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Закінчення додатка В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. В.5. Структура Світової організації торгівлі 

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ 

Збираються щонайменше раз на кожні два роки. Має 

повноваження приймати рішення з усіх питань за будь-

якою з багатосторонніх торговельних угод 

Представники всіх членів СОТ 

Збирається у разі необхідності. У перерві між засіданнями 

Конференції міністрів виконує її функції. Розробляє та 

затверджує регламент комітетів 
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Членство відкрите для 

представників усіх членів СОТ 

Рада з питань торгівлі 

товарами 

Рада з питань торгівлі 

послугами 

Рада з питань торго-

вельних аспектів прав 

інтелектуальної 

власності 
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Наглядає за функціонуванням Генеральної 

угоди про торгівлю послугами 

 

Наглядає за функціонуванням Угоди про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної 
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За необхідності засновують допоміжні органи, які визначають свої відповідні 

регламенти за умови їхнього схвалення відповідними Радами 

Орган з питань вирішення спорів 
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Членство відкрите для представників усіх членів СОТ 

Комітет з питань торгівлі та розвитку 

Комітет з питань обмежень, пов’язаних з платіжним балансом 
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Ін
ф

о
р

м
у

ю
ть

 п
р

о
 с

в
о

ю
 д

ія
л
ь
н

іс
ть

 



Додаток Д 

Класифікаційні ознаки та види банків з іноземним капіталом, які діють в Україні 
 

 

Територіальне 

охоплення  

клієнтів 

Регіональний 

Загальнодержавний 

Міжнародний 

 

Ступінь  

управління 

нерезидентом 

Банк, контрольний пакет акцій 

якого перебуває у власності 

іноземного інвестора 

Банк, в якому контрольний пакет 

акцій перебуває у власності вітчи-

зняного інвестора, а частка нерези-

дента становить менше 50 % 

Наявність мережі 

філій чи відділень у 

країні розташування 

Безфілійний 

Філійний 

 

Частка іноземного 

інвестора у банку 

Банк зі 100 % іноземним 

капіталом 

Банк з частковою участю 

іноземного капіталу 

Спеціалізація 

діяльності на 

національному ринку 

Універсальний 

Спеціалізований 

Форма власності 

іноземного інвестора за 

кордоном 

Державний 

Приватний 

Кількість  

іноземних 

інвесторів 

Банк з одним власником (одноосібне володіння) 

Банк з кількома власниками (багатоосібне 

володіння) 

Порядок 

створення  

банку 

Новостворений 

Придбаний діючий банк 

Реорганізований банк 

Група банків 

за розміром 

активів 

Найбільший (група 1 за розміром активів) 

Великий (група 2 за розміром активів) 

Середній (група 3 за розміром активів) 

Малий (група 4 за розміром активів) 

 

Структура 

власності  

в банку 

Банк, створений юридичними особами – банками та 

небанківськими фінансово-кредитними установами 

Банк, створений юридичними особами – 

суб’єктами господарювання 

Банк, створений фізичними особами 

Змішаний 

Однонаціональний 

Багатонаціональний 

Глобальний 

Філійна мережа 

 на світовому  

ринку 

Кількість країн,  

в яких зареєстровані 

іноземні власники 

Банк, власником якого є інвестори однієї іноземної 

країни 

Банк, власником якого є інвестори двох і більше країн 

К Л А С И Ф І К А Ц І Я  Б А Н К І В  З  І Н О З Е М Н И М  К А П І Т А Л О М  
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Додаток Е 

 

Науковий інструментарій дослідження державного регулювання 

іноземного банківництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системний 

Наукової абстракції 

Історичний 

Логічний 

Індукції 

Дедукції 

Аналізу 

Синтезу 

Економіко-статистичний 

Групування 

Моделювання 

Табличний 

Графічний 

Прогнозування 

Загальнонаукові методи 

Науковий інструментарій дослідження державного регулювання 

іноземного банківництва 

Комплексного оцінювання впливу 

державного регулювання іноземного 

банківництва на розвиток національної 

економіки 

Моделювання ефективності 

регуляторних функцій державних 

органів в іноземному банківництві 

Зіставлення динамічних рядів 

аналізованих показників діяльності 

банків з іноземним капіталом 

Розрахунково-аналітичного дослідження 

державного регулювання іноземного 

банківництва 

Експертних оцінок і анкетування для 

оцінки довіри до іноземних банків та 

ефективності державного регулювання 

Використання багатофакторних моделей 

для визначення кількісного й якісного 

впливу різних чинників на регулювання 

іноземного банківництва 

Оптимізації регуляторної політики 

державних органів щодо функціону-

вання іноземного банківництва 

Специфічні методи 



Додаток Ж 

Класифікаційні ознаки та види ДРІБ 
 

 

  

 

Суб’єкти 

державного 

регулювання 

Наддержавне регулювання 

Регулювання центральним апаратом державного управління 

Відомче регулювання 

Регулювання спеціалізованими уповноваженими органами 

Асоціативне регулювання 

Внутрішньобанківське регулювання 

 

 

Об’єкти 

державного 

регулювання 

Регулювання діяльності дочірніх структур іноземних банків 
(понад 50 % іноземного капіталу) 

Регулювання діяльності банків з частковою участю 
іноземного капіталу (менше 50 % іноземного капіталу) 

Регулювання філій банків-нерезидентів 

Регулювання представництв іноземних банків 

Регулювання та нагляд на консолідованій основі 

Формування ефективного банківського нагляду 

Забезпечення розвитку конкуренції 

Оптимізація податкової політики 

 

 

Цілі 

регулювання 

Сприяння міжнародному співробітництву 

Розробка системи економічної безпеки 

Регулювання порядку відкриття нового банку 

Регулювання процесу купівлі існуючого банку 

Регулювання порядку зміни частки іноземного капіталу в банку 

Організація 

діяльності 

іноземного банку 

на ринку 
Регулювання процесу продажу банку 

Напрями діяльності 
об’єктів 

регулювання 

Регулювання депозитної діяльності 

Регулювання кредитної діяльності 

Регулювання інвестиційної діяльності тощо 

Ступінь  

охоплення 

Комплексне (суцільне) 

Тематичне (вибіркове) 

Локальне  

Спосіб впливу на 
об’єкт державного 

регулювання 

Пряме  

Непряме  

Періодичність 

проведення 

Постійне  

Періодичне  

Спосіб  

втручання держави 

Невтручання держави 

Повне втручання держави 

Часткове втручання держави 

Характер державного 

регулювання 

Стимулювальне  

Ліберальне  

Протекціоністське  

Методи  

державного 

регулювання 

Правове  

Адміністративне  

Економічне  

Специфічне 

Умови 

загальноекономічного 

розвитку 

Регулювання у періоди 
стабільного розвитку 

Регулювання у кризові періоди 

Форми  

державного 

регулювання 

Правове регулювання 

Грошово-кредитне регулювання 

Податкове регулювання 

Конкурентне регулювання 

Територіальна 
спрямованість 
регулювання 

Загальнодержавне регулювання 

Регіональне регулювання 

Завдання державного 

впливу 

Організаційне  

Фінансове  

Класифікаційні ознаки та види державного регулювання іноземного банківництва 

 

4
9
8
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Додаток З 

 

Принципи державного регулювання іноземного банківництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфічні принципи 

Неупередженість регулювальних органів щодо функціонування банків з 

іноземним капіталом 

Захист економічних інтересів 

Стимулювання розвитку національної економіки 

Узгодженість і консолідований нагляд 

Обмін інформацією 

Принципи державного регулювання іноземного банківництва 

Законність 

Незалежність 

Прозорість 

Об’єктивність 

Ефективність 

Оперативність 

Відповідальність 

Оптимальність 

Неперервність Гнучкість Загальні принципи 
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Додаток И 

Інституційна модель державного регулювання іноземного банківництва 
 

 

Регулятивний 

вплив 
Регулятивний 

вплив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Суб’єкти (учасники) іноземного банківництва 

Регулятивний вплив 

Інститут ринку 

Банківський 

сектор 

 Юридичні особи – 

суб’єкти 

господарювання. 

 Фізичні особи. 

 Банки. 

 Небанківські фінан-

сові установи тощо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Суб’єкти ДРІБ 

Центральний банк 

Податкові органи 

Парламент 

Уряд 

Президент 

Антимонопольний комітет 

Міністерства 

Інші центральні органи виконавчої влади 
(служби, агентства, інспекції) тощо 

Судові та митні органи 

Національні комісії 

Н е п р я м і 

Контролюючі та регулювальні державні органи 

Інститут 
держави 

Інститут ринку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об’єкти ДРІБ 

Дочірні структури 
іноземних банків 
(понад 50 % іно-
земного капіталу) 
 

Банки з частковою 
участю іноземного 
капіталу  
(менше 50 %) 

Філії іноземних 
банків 

Представництва 
іноземних банків 
 

П р я м і 

Резиденти та нерезиден-
ти країни-реципієнта 

Іноземні інвестори 

Регулятивний вплив 

5
0
0
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Додаток К 

Структура та характеристика діяльності основних інституційних  

суб’єктів системи ДРІБ 

Таблиця К.1 

Склад та характеристика Комітетів Верховної Ради України, які впливають 

на розвиток іноземного банківництва [327] 

Назва 

Комітету 

Структура та характеристика 

діяльності 

Законодавчі акти та зміни до них, 

розроблені Комітетом 

1 2 3 

Комітет 

ВРУ з 

питань 

фінансів і 

банківської 

діяльності 

Розробляє законопроекти, а також 

розглядає питання грошово-кредитної 

політики і діяльності вітчизняних та 

іноземних банків на території України; 

валютного регулювання та законодавчого 

регулювання ринку фінансових послуг і 

ринку цінних паперів; функціонування 

фінансових ринків та запобігання 

відмиванню незаконних доходів тощо. До 

складу Комітету входять підкомітети з 

питань: грошово-кредитної політики, 

валютного регулювання та взаємодії з 

НБУ; банківської діяльності; цінних 

паперів, фондового ринку, діяльності 

державних підприємств, операцій, 

пов’язаних з реалізацією окремих видів 

майна, діяльності рейтингових агентств; 

діяльності небанківських фінансових 

установ, торгово-промислових палат; 

гарантування вкладів громадян і захисту 

прав споживачів фінансових послуг; 

функціонування платіжних систем та 

електронної комерції; фінансового 

моніторингу, запобігання легалізації та 

відмиванню незаконних доходів, 

регулювання та застосування фінансових 

санкцій; страхової діяльності, 

регулювання ріелторської діяльності та 

інших операцій на ринку нерухомості, 

оцінки майна, майнових прав і 

професійної оціночної діяльності. 

Закон України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання 

негативному впливу на стабільність банківської 

системи” (від 04.07.2014 № 1586-VII), “Про 

мораторій на стягнення майна громадян України, 

наданого як забезпечення кредитів в іноземній 

валюті” (від 03.06.2014 № 1304-VII), “Про 

внесення змін до статті 4 Закону України “Про 

фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг” щодо видів фінансових 

послуг” (від 10.10.2013 № 643-VII), “Про внесення 

змін до Закону України “Про цінні папери та 

фондовий ринок” щодо емісії облігацій 

міжнародних фінансових організацій” (від 

04.07.2013 № 400-VII) та ін. 

До законопроектів, як підготовані та зареєстровані 

у Комітеті, стосуються банківської діяльності та 

розвитку іноземного банківництва належать: 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо мінімізації 

ризиків фізичних осіб на фінансовому ринку та 

підвищення надійності фінансових установ; 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впровадження 

електронних грошей та запобігання створенню 

фінансових пірамід; Проект Закону про 

повернення капіталів, що перебувають та 

зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах 

та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного 

оподаткування, або тих, що мають пільговий 

режим оподаткування; Проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо емісії цінних паперів; Проект 

Закону про внесення зміни до статті 34 Закону 

України “Про банки і банківську діяльність” щодо 

погодження набуття або збільшення істотної 

участі у банку іноземною юридичною та фізичною 

особою; Проект Постанови про невідкладні заходи 

щодо забезпечення розвитку банківської системи 

України; Проект Постанови про організацію 

роботи щодо покращення інвестиційної 

привабливості України (щодо процедури списання 

та реструктуризації державного та гарантованого 

державою боргу України) та ін. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1586-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1586-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1586-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1586-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1304-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1304-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1304-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1304-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/400-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/400-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/400-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/400-18
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Продовження додатка К 

Продовження таблиці К.1 
1 2 3 

Комітет 
ВРУ з 
питань 
економічної 
політики 

До сфери відання Комітету належать: державна 
економічна політика, зокрема у частині сприяння 
розвитку іноземної банківської діяльності, 
націоналізація, банкрутства, зовнішньоекономічна 
та інвестиційна діяльність тощо. До складу 
Комітету входять підкомітети з питань: цінової та 
тарифної політики, господарського законодавства, 
банкрутства, власності та інших речових прав, 
регулювання державних закупівель, державної 
економічної політики України, приватизації 
(реприватизації) та націоналізації. 

Серед документів, які розробив Комітет, 
виділимо: Закон України “Про запобіган-
ня фінансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зростання в 
Україні” (від 27.03.2014 № 1166-VII), 
Постанова Верховної Ради України “Про 
прийняття за основу проекту Закону Укра-
їни про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо удосконалення 
діяльності акціонерних товариств” (від 
18.06.2013 № 334-VII) та ін. 

Комітет 
ВРУ з 
питань 
європей-
ської 
інтеграції 

Сприяє адаптації українського законодавства до 
законодавства ЄС, СОТ, Організації Північноат-
лантичного договору; ратифікації, приєднання до 
міжнародних договорів, розвитку транскордонного 
і міжрегіонального співробітництва з країнами ЄС, 
участі України в міжнародних інтеграційних про-
цесах тощо. До складу Комітету входять підкомі-
тети з питань: інформаційного забезпечення інтег-
раційних процесів; адаптації українського законо-
давства до законодавства ЄС, забезпечення його 
відповідності зобов’язанням України у рамках 
Ради Європи (РЄ) та оцінки відповідності законо-
проектів міжнародно-правовим зобов’язанням Ук-
раїни у сфері європейської інтеграції; економічно-
го та секторального співробітництва між Україною 
та ЄС; регіонального та транскордонного співробі-
тництва між Україною та країнами ЄС; координа-
ції співробітництва між Україною та ЄС у сфері за-
побігання і протидії транснаціональної злочинно-
сті; поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС та ін. 

Основні правові акти, які розробив 
Комітет, такі: Закон України “Про 
ратифікацію Конвенції між Урядом 
України і Урядом Республіки Кіпр про 
уникнення подвійного оподаткування та 
запобігання податковим ухиленням 
стосовно податків на доходи та Протоколу 
до неї” (від 04.07.2013 № 412-VII), 
Постанова Верховної Ради України “Про 
підтвердження курсу України на 
інтеграцію до Європейського Союзу та 
першочергові заходи у цьому напрямі” 
(від 13.03.2014 № 874-VII) та ін. 

Комітет 
ВРУ у 
закордон-
них справах 

Відає зовнішніми відносинами України, у т.ч. 
щодо участі у діяльності міжнародних організацій 
(ООН, Організації з безпеки і співробітництва в 
Європі, РЄ, Організації Чорноморського економіч-
ного Співробітництва, СОТ тощо); ратифікація 
міжнародних договорів (крім договорів з ЄС) та 
приведення чинного законодавства України у від-
повідність з правилами, які визначені цими дого-
ворами; прийняття, зміна та скасування законів, 
що стосуються зовнішньоекономічної діяльності; 
затвердження головних напрямів зовнішньоеконо-
мічної політики України тощо. До складу Комітету 
входять підкомітети з питань: євроінтеграції та єв-
роатлантичного співробітництва; міжнародно-пра-
вових питань і контролю за виконанням Україною 
міжнародних зобов’язань; міжпарламентських 
зв’язків, двосторонніх і багатосторонніх відносин; 
співробітництва з країнами СНД; зовнішньоеконо-
мічних зв’язків і транскордонного співробітництва. 

 

Комітет 
ВРУ з 
питань 
правової 
політики 

Готує та попередньо розглядає питання щодо оцін-
ки відповідності законопроектів і проектів інших 
актів ВРУ Конституції України; стандартів нормо-
творчої діяльності; планування законодавчої діяль-
ності ВРУ тощо. До складу входять підкомітети з 
питань: правової політики, нормативно-правових 
актів, стандартів нормотворчої діяльності та пла-
нування законодавчої діяльності ВРУ; цивільного 
законодавства; адміністративного законодавства і ін. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1166-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1166-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1166-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1166-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/412-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/412-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/412-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/412-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/412-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/412-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/412-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/874-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/874-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/874-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/874-18
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Продовження додатка К 

Закінчення таблиці К.1 

1 2 3 

Комітет 

ВРУ з 

питань 

боротьби з 

організова-

ною 

злочин-

ністю і 

корупцією 

Виконує контрольні функції у сфері боротьби 

з корупцією та організованою злочинністю, 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержа-

них злочинним шляхом тощо. До складу Комі-

тету входять підкомітети з питань: запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом; контролю за 

дотриманням законодавства у сфері боротьби 

з організованою злочинністю і корупцією 

органами державної влади та місцевого само-

врядування; запобігання і протидії корупції й ін. 

 

Комітет 

ВРУ з 

питань 

податкової 

та митної 

політики 

Розглядає окремі питання стосовно системи 

оподаткування, зокрема, оподаткування віт-

чизняних банків і банків з іноземним капіта-

лом в Україні; діяльності податкових органів; 

податкових пільг тощо. До складу Комітету 

входять підкомітети з питань: удосконалення 

Податкового кодексу України, загального по-

даткового адміністрування, податкового бор-

гу; оподаткування доходів юридичних осіб, 

уніфікації податкового та бухгалтерського об-

ліку; податку на прибуток підприємств; міс-

цевих податків і зборів; законодавчого забез-

печення діяльності податкових органів; мит-

ної справи, контролю за діяльністю митних 

органів; удосконалення податкового законо-

давства та контролю за діяльністю податко-

вих органів та ін. 

До правових актів, розроблених Комітетом, 

належать: Закон України “Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо ставок 

окремих податків” (від 19.12.2013 № 713-VII), 

Закон України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо обліку та 

реєстрації платників податків та 

удосконалення деяких положень” (від 

24.10.2013 № 657-VII), Постанова Верховної 

Ради України “Про вдосконалення діяльності 

органів доходів і зборів” (від 28.02.2014 № 

838-VII) та ін. 

Комітет 

ВРУ з 

питань 

підприєм-

ництва, 

регулятор-

ної та 

антимоно-

польної 

політики 

Проводить роботу щодо удосконалення 

законодавства про захист економічної 

конкуренції, визначає основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, сприяє врегулюван-

ню питань розвитку підприємництва та 

захисту прав споживачів тощо.  

До складу Комітету входять підкомітети з 

питань: підприємництва та регуляторної 

політики; захисту прав споживачів; 

антимонопольної політики та розвитку 

економічної конкуренції. 

Основними розробленими правовими докумен-

тами і законопроектами Комітету є: Закони 

України “Про внесення змін до Закону України 

“Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців” щодо спрощення 

реєстрації осіб як платників податків” (від 

05.09.2013 № 441-VII), “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо ско-

рочення кількості документів дозвільного 

характеру” (від 09.04.2014 № 1193-VII), “Про 

внесення змін до ст. 34 Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфе-

рі господарської діяльності” (від 05.06.2014 № 

1319-VII), Проект Закону про внесення змін до 

ст. 22 Закону України “Про захист економічної 

конкуренції” щодо державного контролю за 

концентрацією суб’єктів господарювання, Про-

ект Закону про ліквідацію надмірного регулю-

вання, Проект Закону про Загальнодержавну 

програму розвитку конкуренції в Україні на 

2014–2024 роки, Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України (щодо 

імплементації вимог Директиви ЄС про недоб-

росовісну комерційну практику) та ін. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/713-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/713-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/713-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/657-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/657-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/657-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/657-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/657-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/838-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/838-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/838-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/441-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/441-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/441-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/441-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1193-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1193-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1193-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1193-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1319-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1319-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1319-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1319-18
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Продовження додатка К 

Таблиця К.2 

Основні функціональні характеристики діяльності окремих органів 

державної влади 

Назва органу  Характеристика діяльності 

1 2 

Кабінет 

Міністрів 

України 

КМУ забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, а 

також політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і 

культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування. Відповідно до 

Конституції України КМУ розробляє і виконує загальнодержавні програми економічного, 

науково-технічного, соціального та культурного розвитку України; забезпечує рівні умови 

розвитку всіх форм власності; організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності України, митної справи; утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до 

закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, 

передбачених на утримання органів виконавчої влади тощо. У сфері зовнішньоекономічної 

діяльності КМУ [325]: вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики 

України відповідно до законів України; координує діяльність міністерств, державних 

комітетів і відомств України; приймає нормативні акти управління з питань 

зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України; забезпечує 

складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України; приймає рішення про 

застосування заходів у відповідь на дискримінаційні дії інших держав, митних союзів або 

економічних угруповань шляхом запровадження режиму ліцензування та ін. 

Міністерство 

закордонних 

справ України 

Створює належні умови для розвитку ІБ, зокрема, розробляє і впроваджує програми 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, сприяє їхньому виходу на 

закордонні ринки; займається питаннями економічного співробітництва, двостороннього 

співробітництва з європейськими країнами, країнами Центральної Азії, Близького Сходу 

та Африки, а також країнами Американського регіону; бере участь у міжнародних 

організаціях, членом яких є Україна (БАГІ, Внутрішньоєвропейська організація 

податкових адміністрацій, Всесвітня митна організація, Гаазька конференція з 

міжнародного приватного права, Євразійська група з протидії легалізації злочинних 

доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ), ЄБРР, МАР, МФК, МБРР, МВФ, Організація з 

безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організація за демократію та економічний 

розвиток – ГУАМ, ООН, Організація Чорноморського економічного співробітнитцва 

(ОЧЕС), РЄ, ЧБТР та ін.). Головні завдання МЗС України – забезпечити проведення 

зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, 

гуманітарних, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними 

організаціями; здійснення загального нагляду за виконанням міжнародних договорів 

України; сприяння забезпеченню стабільності міжнародного становища України, 

піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного міжнародного іміджу 

України тощо. 

Міністерство 

внутрішніх 

справ України 

Здійснює ДРІБ шляхом: виявлення та запобігання правопорушень у діяльності суб’єктів ІБ 

та їх припинення, виявлення кримінальних правопорушень; виконання адміністративних 

стягнень; боротьби з організованою злочинністю, сприяння її попередженню та ліквідації 

тощо. У структурі МВС створено Департамент Державної служби боротьби з економічною 

злочинністю, серед завдань якого [237]: участь у формуванні та забезпеченні реалізації 

державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, захисту економіки та об’єктів права 

власності; своєчасне припинення та запобігання злочинів у сфері економіки; аналіз, 

прогнозування криміногенних процесів у сфері економічної діяльності, своєчасне 

інформування про них керівництва МВС України та інших органів виконавчої влади тощо. 

Міністерство 

фінансів 

України 

Головний орган державного фінансового контролю. Воно контролює виконання 

державного бюджету, дотримання правил складання проектів бюджетів в Україні, 

використання бюджетних вкладень, розробляє проекти нормативних актів і змін до них, а 

також контролює торговельні операції на ринку банківських металів тощо. Крім того, 

Міністерство фінансів відповідає за виконання фінансових зобов’язань перед 

міжнародними організаціями, членом яких є Україна, зокрема, перед організаціями групи 

СБ (БАГІ, МАР, МФК, МБРР), ЄБРР (сплата щорічного членського внеску), ЧБТР (сплата 

членського внеску до статутного капіталу ЧБТР). Разом із НБУ Мінфін відповідає за 

погашення боргу за програмою “Стенд-бай” МВФ тощо. 

http://minfin.kmu.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
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1 2 

Державна 

реєстраційна 

служба 

Забезпечує реалізацію державної політики з питань державної реєстрації актів цивільного 

стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) 

об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їхня реєстрація 

передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації 

друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів 

інформаційної діяльності; виконує методичне та інформаційне забезпечення діяльності 

органів державної реєстрації, нотаріусів щодо проведення державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень; забезпечує доступ судам загальної юрисдикції до 

відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

забезпечує державні органи інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців у порядку, визначеному Мін’юстом тощо [239]. Державна 

реєстраційна служба забезпечує ведення та функціонування Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Державного 

реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів 

інформаційної діяльності та інших, а також надає органам державної влади передбачену 

законодавством інформацію з реєстрів, виконує інші повноваження відповідно до 

законодавства. 

Державна 

служба 

статистики 

України 

Реалізує державну політику у сфері статистики, зокрема, [111]: розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів; формує інформаційну базу для 

прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку, 

складає національні рахунки; погоджує за поданням державних органів, органів місцевого 

самоврядування, інших юридичних осіб, методологію та звітну документацію, які 

пов’язані зі збиранням і використанням адміністративних даних, даних банківської, 

митної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо. 

Державна 

служба з питань 

регуляторної 

політики та 

розвитку 

підприємництва 

Держпідприємництво України є центральним органом виконавчої влади, яка 

опосередковано впливає на розвиток ІБ. Основне його завдання – реалізація державної 

політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної 

політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності. Держпідприємництво України проводить аналіз проектів 

регуляторних актів, які подають для погодження; аналізує стан проведення заходів щодо 

реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розробляє 

основні напрями розвитку державної політики у сфері ліцензування; контролює в межах 

своїх повноважень за дотриманням вимог законодавства з питань видачі документів 

дозвільного характеру та ін. 

Державна 

служба 

фінансового 

моніторингу 

України 

Реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Держфінмоніторинг 

забезпечує: збирання, опрацювання та проведення аналізу інформації про фінансові 

операції, які підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, 

що пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванні тероризму; створення та забезпечення функціонування єдиної державної 

інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму тощо [112]. 
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1 2 

Рада з питань 

стимулювання 

інвестицій та 

підприємницької 

діяльності 

створена при 

податкових 

органах України 

Створена у 2013 р. для взаємодії між податковими органами та інвесторською спільнотою 

у сфері податкової і митної політики, залучення додаткових вітчизняних та іноземних 

інвестицій шляхом поліпшення фіскального середовища України з урахуванням 

міжнародного досвіду, адаптованого до особливостей національного законодавства [339]. 

Рада є дорадчим органом при органах податкової служби і готує пропозиції щодо дій 

податкових органів, які сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату, її рішення 

мають рекомендаційний характер. Водночас діяльність Ради з розроблення рекомендацій 

щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату та 

сприяння залученню іноземних інвестицій, надання пропозицій щодо проектів 

нормативно-правових актів з питань податкової та митної політики мають значний вплив 

на розвиток ІБ, оскільки покращують імідж і сприяють полегшенню ведення 

підприємницької діяльності, а також формують інвестиційну свідомість суб’єктів 

господарювання та банків, які здійснюють інвестиційні вкладення в БС та економіку 

України. 

Державне 

агентство з 

інвестицій та 

управління 

національними 

проектами 

України 

(Держінвест-

проект України) 

Створено відповідно до Указу Президента України “Про Державне агентство з інвестицій 

та управління національними проектами України” від 12.05.2011 № 583/2011 та є 

правонаступником Державного агентства України з управління національними проектами 

та Державного агентства України з інвестицій та розвитку [313]. Державне агентство 

України з інвестицій та розвитку (Держінвестицій) було створено згідно з постановою 

КМУ “Про Державне агентство з інвестицій та розвитку” від 17.05.2010 № 356, яке 

перейменували з Державного агентства України з інвестицій та інновацій та до якого у 

процесі реорганізації приєднали Національне агентство України з іноземних інвестицій та 

розвитку [312]. Держінвестпроект реалізує державну політику у сфері інвестиційної 

діяльності й управління національними проектами – стратегічно важливими проектами, які 

забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору 

економіки України за кошти приватних інвесторів. Місія агентства – залучити іноземні 

інвестиції в Україну та забезпечити реалізацію стратегічно важливих проектів. Його 

завдання – поліпшити інвестиційний імідж України, підтримка інвестиційного розвитку 

регіонів України. Робота агентства опосередковано впливає на розвиток ІБ. Діяльність 

Держінвестпроект України дає змогу підвищити інвестиційну привабливість окремих 

регіонів країни та держави в цілому для іноземних інвесторів. Щодо розвитку ІБ, то його 

діяльність спрямована на створення в Україні сприятливішого режиму здійснення 

інвестиційної діяльності. Підвищення іміджу України сприятиме залученню іноземних 

банківських капіталів і вкладення їх у пріоритетні галузі економіки, фінансування 

перспективних національних розробок і проектів. 

Пенсійний фонд 

України 

Пенсійний фонд України забезпечує реалізацію державної політики з питань пенсійного 

забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню [286]. Відповідно до вітчизняного законодавства БІК, які 

створюються в Україні і є резидентами, обов’язково повинні зареєструватися у 

відповідних державних цільових фондах за своїм місцем розташування як платники 

обов’язкових зборів і платежів. Серед завдань Пенсійного фонду є [286]: узагальнення 

практики застосування законодавства з питань, які належать до його компетенції, 

розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів; 

аналіз ситуації у сфері пенсійного забезпечення; здійснення ефективного розподілу 

фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення; формування та ведення реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; забезпечення проведення конкурсного відбору банків, які виплачують і 

доставляють пенсії; контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду 

України; прогноз надходжень коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування; міжнародне співробітництво, забезпечення виконання 

зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, які належать до його 

компетенції та ін. 
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1 2 

Фонд 

соціального 

страхування з 

тимчасової 

втрати 

працездатності 

Орган, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, провадить збір і 

акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування 

матеріального забезпечення та соціальних послуг, забезпечує їх надання, а також 

контролює за використанням цих коштів. Як і Пенсійний фонд, фонди соціального 

страхування мають права адміністрування цільових внесків у фонди, а також право 

контролювати за правильністю нарахувань, повнотою та своєчасністю сплати цільових 

внесків у фонди, своєчасністю надання та правильністю заповнення спеціальної звітності 

БІК. За неналежне виконання чи недотримання вимог законодавства до БІК застосовують 

заходи впливу. 

Національна ко-

місія, що здійс-

нює державне 

регулювання у 

сфері ринків 

фінансових пос-

луг (Нацкомфін-

послуг) 

Відповідно до законодавства виконує державне регулювання та нагляд за діяльністю 

фінансових установ (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів 

спільного інвестування, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних 

організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів); 

регулює питання, пов’язані з наданням фінансових послуг, пов’язаних із діяльністю таких 

суб’єктів фінансового ринку: страхові компанії, бюро кредитних історій тощо. 

Нацкомфінпослуг тісно співпрацює з НБУ та іншими державними органами з приводу 

формування стратегічних програм розвитку фінансового ринку, забезпечує органи 

банківського нагляду всією потрібною інформацією для виконання наглядових функцій 

щодо операцій, які проводять БІК на ринку фінансових послуг за участю небанківських 

фінансових посередників. 

Національна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку 

НКЦПФР регулює діяльність іноземних банків в Україні у межах її функціональних 

повноважень, зокрема у частині операцій з цінними паперами, забезпечує захист прав 

інвесторів, визначає вимоги стосовно допуску цінних паперів іноземних емітентів та їх 

обігу в Україні, бере участь у розробленні проектів актів законодавства, що регулюють 

питання розвитку ринку цінних паперів України, визначає порядок ведення професійної 

діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами, проводить 

моніторинг руху інвестицій в Україну і за її межі через фондовий ринок тощо [314]. 

Національний 

депозитарій 

України 

НДУ є центральним елементом інфраструктури українського ринку цінних паперів, який 

обслуговує його учасників. Його створено відповідно до Закону України “Про 

Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в 

Україні” для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. У липні 

2012 р. був ухвалений новий закон “Про депозитарну систему України”, який визначив 

правові засади функціонування депозитарної системи України. Згідно з законодавством 

України ПАТ “Національний депозитарій України” набуває статусу Центрального 

депозитарію цінних паперів (ЦДЦП). Серед послуг НДУ, які він надає своїм клієнтам, є 

послуги для емітентів, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, розрахункові 

операції, проведення кодифікації, надання послуг Акредитованому центру сертифікації 

ключів [252]. БІК, які є клієнтами НДУ, такі: ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “Укрсоцбанк” 

(емітенти), ПАТ “Кредит Європа Банк”, ПАТ КБ “Правекс-Банк”, ПАТ “БМ Банк”, ПАТ 

“СЕБ Корпоративний Банк”, ПАТ “Сітібанк”, АТ “УкрСиббанк”, ПАТ “Кредобанк”, АТ 

“Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ КБ “Приватбанк”, ПАТ “ІНГ Банк Україна”, АТ “ОТП 

Банк”, ПАТ “Альфа-Банк” та ін. (депозитарні установи). 

Державна 

іпотечна 

установа 

Основна мета діяльності ДІУ – рефінансування іпотечних кредиторів (банків і 

небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених 

іпотекою кредитів) за рахунок коштів, які надійшли від розміщення цінних паперів, 

сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування та будівництва, 

забезпечення реалізації державних програм щодо забезпечення житлом громадян України 

[315]. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0
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Таблиця К.3 

Структура центрального апарату Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України [391; 238] 

Назва департаменту 

(відділу) 
Характеристика діяльності 

1 2 

Департамент 

макроекономічного 

прогнозування  

(відділ прогнозування 

монетарних показників, 

показників інфляції та 

платіжного балансу; відділ 

економічної безпеки та 

детінізації економіки) 

Передбачає підготовку разом з іншими центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, НБУ прогнозів економічного і соціального розвитку 

України на середньо- та короткостроковий періоди; проведення аналізу та 

прогнозу динаміки монетарних показників у взаємоузгодженості з системою 

макропоказників економічного та соціального розвитку України, показників 

платіжного балансу на основі прогнозів зовнішньоторговельного балансу, 

розроблення сценарних припущень щодо валютного курсу; розроблення та 

опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до 

компетенції департаменту та оцінка прогнозних макроекономічних наслідків 

їхнього прийняття; участь у розробленні механізму забезпечення економічної 

безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів; проведення 

аналізу тенденцій рівня конкурентоспроможності національної економіки за 

світовими рейтингами конкурентоспроможності тощо. 

Департамент стратегічного 

планування розвитку 

економіки  

(відділ економічної стратегії, 

планів і програм розвитку 

економіки; відділ з питань 

підготовки, моніторингу та 

оцінки результативності 

виконання національних 

планів дій; відділ аналізу 

економічної політики) 

Розробляє стратегічні програмні документи економічного та соціального 

розвитку України; аналізує стан і тенденції економічного та соціального 

розвитку України та ін. 

Департамент регіональної 

політики (відділ економіки 

регіонального розвитку; 

відділ моніторингу 

регіонального розвитку) 

Формує та забезпечує реалізацію разом з іншими центральними органами 

виконавчої влади державної політики щодо регіонального розвитку; середньо- 

та довгострокове планування регіонального розвитку, координацію роботи 

місцевих органів влади з питань розроблення та реалізації регіональних 

стратегій розвитку; загальну координацію транскордонного співробітництва 

та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного 

співробітництва тощо. 

Департамент фінансової 

політики (управління 

розвитку фінансових ринків, 

зокрема відділ розвитку 

фондового ринку; відділ 

політики розвитку фінансових 

ринків) 

Проводить аналіз впливу інструментів податкової політики і податкового 

законодавства на діяльність підприємств окремих галузей та економіки в 

цілому, виконання дохідної частини бюджету; впливу ринку банківських 

послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг 

на економічний розвиток держави; впливу інструментів фінансового ринку на 

розвиток економіки, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності 

їхнього використання для досягнення економічного зростання; розробляє 

пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства; 

підвищення ефективності використання інструментів кредитної, бюджетної та 

податкової політик для досягнення економічного зростання тощо. 

Департамент зовнішньоеко-

номічної діяльності (управ-

ління регулювання зовнішньо-

економічної діяльності, 

зокрема відділ контролю у 

сфері зовнішньоекономічної 

діяльності; відділ державного 

регулювання зовнішньоеконо-

мічних операцій) 

Забезпечує розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розвитку 

міжнародних економічних зв’язків; контроль за додержанням суб’єктами 

господарської діяльності (українськими та іноземними) чинного 

законодавства України, міжнародного права та міжнародних договорів 

України у сфері зовнішньоекономічних відносин і застосування (скасування) 

спеціальних санкцій до українських та іноземних суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Закінчення таблиці К.3 

1 2 

Департамент 

співробітництва з 

міжнародними 

фінансовими 

організаціями та 

координації міжнародної 

технічної допомоги 

Розробляє пропозиції щодо формування і реалізації державної політики у сфері 

технічного та фінансового співробітництва з іноземними державами та 

міжнародними організаціями з приводу залучення ресурсів для виконання 

програм і проектів. Серед напрямів діяльності департаменту треба виділити: 

виконання в межах своїх повноважень робіт щодо забезпечення впровадження 

політики інтеграції економіки України у світову економіку шляхом розвитку та 

співробітництва з МВФ, МБРР, ЄБРР, Чорноморським банком торгівлі та 

розвитку (ЧБТР), Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним 

банком, Євразійським банком розвитку, іншими міжнародними фінансовими 

організаціями, ООН, ОЕСР та країнами-донорами, які співпрацюють з Україною з 

питань соціально-економічного та демократичного розвитку; розробка 

стратегічних і програмних документів з питань співробітництва з міжнародними 

фінансовими організаціями; проведення акредитації іноземних організацій – 

виконавців програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, видача 

свідоцтв, інших документів, які підтверджують право на пільги, привілеї та 

імунітети, визначені національним законодавством і міжнародними договорами 

України, в тім числі податкові, митні та інші пільги щодо майна, яке надходить у 

рамках такого співробітництва та ін. 

Департамент 

європейської інтеграції 

Забезпечує такі основні напрями діяльності: забезпечення і координація в межах 

своїх повноважень виконання українською стороною зобов’язань за 

міжнародними договорами України з ЄС; участь у визначеному порядку у 

функціонуванні двосторонніх органів формату Україна – ЄС, утворених у рамках 

чинних міжнародних договорів; проведення спільного з Європейською Комісією 

моніторингу виконання стратегічних документів між Україною та ЄС у частинах 

економічного, секторального та соціального співробітництва; координація 

діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання Угоди про 

партнерство та співробітництво та інших стратегічних документів співробітництва 

Україна – ЄС з питань економічного, секторального та соціального 

співробітництва тощо. 

Департамент державної 

регуляторної політики 

та розвитку 

підприємництва 

Забезпечує формування державної політики з питань розвитку підприємництва, 

державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності шляхом: розроблення та 

опрацювання проектів нормативно-правових актів, а також розроблення 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у цьому напрямі; 

аналізування позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, 

забезпечення міжгалузевої координації з питань поліпшення умов ведення 

бізнесу, розроблення пропозицій щодо поліпшення позиції України в дослідженні 

Міжнародної фінансової корпорації (група Світового банку) “Ведення бізнесу” 

тощо. 
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Таблиця К.4  

Окремі департаменти, які входять до структури Міністерства юстиції 

України та впливають на розвиток іноземного банківництва [239] 

Назва 

департаменту 
Характеристика 

Департамент 

цивільного, 

фінансового 

законодавства 

та 

законодавства з 

питань 

земельних 

відносин 

Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань захисту 

економічної конкуренції, зокрема у сфері банківництва, податкового 

законодавства; правового регулювання фінансових послуг, цінних 

паперів і фондового ринку, запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; законодавства про 

валютне регулювання, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, 

платіжні системи та переказ коштів; правового регулювання режиму 

інвестиційної діяльності; проведення правової експертизи щодо 

відповідності Конституції, законам та іншим нормативно-правовим актам 

України, міжнародним договорам України, а також законодавству ЄС. 

Департамент 

реєстрації та 

систематизації 

нормативних 

актів 

Виконує відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-

правових актів суб’єктів нормотворення, ведення Державного реєстру 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 

влади, роботу з систематизації законодавства, офіційне опублікування 

нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України та 

організовує видання збірників актів законодавства та кодексів тощо. 

Департамент з 

питань 

банкрутства 

Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, 

потрібних для проведення процедур відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом; забезпечує ведення Єдиного 

реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство; забезпечує контроль за діяльністю арбітражних керуючих 

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); організовує 

розміщення на веб-сайті Міністерства юстиції України оголошення про 

проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до 

порушення провадження у справі про банкрутство та ін. 

Департамент 

нотаріату та 

фінансового 

моніторингу 

Організовує та перевіряє роботу державних нотаріальних контор, 

державних нотаріальних архівів і приватних нотаріусів; здійснює у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму регулювання і нагляд за 

діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, 

адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, проводячи 

планові та позапланові перевірки, у тім числі виїзні; організовує 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно нотаріусами. 
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Таблиця К.5 

Основні структурні підрозділи Держфінмоніторингу України, які 

покликані виявляти фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму [112] 

 

Назва 

підрозділу 
Характеристика 

Департамент 

фінансових 

розслідувань 

Збирає, опрацьовує та аналізує інформацію про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу; досліджує методи та фінансові 

схеми у цій сфері; взаємодіє з правоохоронними та розвідувальними 

органами. 

Департамент 

взаємодії та 

координації 

системи 

фінансового 

моніторингу 

Проводить налагодження співпраці, взаємодії, координації та 

інформаційного обміну з органами виконавчої влади, іншими 

державними органами; розробляє проекти нормативно-правових актів, 

вносить пропозиції щодо розробки законодавчих актів, бере участь у 

підготовці нормативно-правових актів. 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 

Передбачає організацію і здійснення міжнародного співробітництва з 

відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та 

інформацією; забезпечення співробітництва з FATF та іншими 

міжнародними організаціями; забезпечення представництва України у 

визначеному порядку в міжнародних установах та організаціях. 
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Таблиця К.6 

Основні департаменти у структурі Апарату Державної фіскальної служби 

України, які врегульовують питання діяльності та оподаткування банків з 

іноземним капіталом і філій іноземних банків (станом на 01.11.2015 р.) [110] 
 Назва 

департаменту 

Характеристика роботи  

департаменту 

Головне 

оперативне 

управління 

забезпечує виявлення, розкриття та запобігання кримінальним та іншим правопорушен-

ням у сфері оподаткування та бюджетній сфері, у тім числі з використанням новітніх 

технологій; організовує діяльність боротьби з фіктивними підприємствами та конверта-

ційними центрами, розкраданням бюджетних коштів; проводить оперативно-розшукову 

діяльність, досудові розслідування, виявляє місцезнаходження платників податків, про-

водить опитування їхніх засновників, посадових осіб; організовує виявлення криміналь-

них правопорушень, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних зло-

чинним шляхом, розкраданням державних коштів та іншими не законними фінансовими 

операціями; виявляє та упереджує схеми ухилення від оподаткування при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; забезпечує організацію заходів з виявлення економіч-

них злочинів тощо 

Головне слідче 

управління 

фінансових 

розслідувань 

забезпечує розслідування кримінальних правопорушень; забезпечення належної органі-

зації досудового слідства, які належать до компетенції слідчих фінансових розслідувань; 

організовує взаємодію слідчого апарата з іншими підрозділами, а також прокуратурою, 

судовими та правоохоронними органами України й інших держав на підставі відповід-

них угод тощо 

Департамент 

міжнародних 

зв’язків 

розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечує 

дотримання, виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України з 

питань податкової та митної справи; забезпечує міжнародне співробітництво, 

взаємодію та обмін податковою інформацією з державними органами інших країн тощо 

Департамент 

оподаткування 

юридичних осіб 

організовує та контролює за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та 

сплатою податку на прибуток, податку на додану вартість банківськими установами з 

іноземним капіталом, які зареєстровані в Україні, а також нерезидентів та інших плат-

ників податків (філій, інших відокремлених підрозділів платників податків); організо-

вує та контролює своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати банками з 

іноземним капіталом загальнодержавних податків і зборів (екологічного податку, плати 

за землю тощо) і місцевих податків і зборів; розробляє проекти нормативно-правових 

актів податкових органів, законів України, актів Президента України та КМУ тощо 

Департамент бо-

ротьби з відми-

ванням доходів, 

одержаних зло-

чинним шляхом 

вживає заходи щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які 

виконують фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму 

Департамент 

доходів і зборів з 

фізичних осіб 

організовує та контролює своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати 

БІК як податковими агентами податку на доходи фізичних осіб, а також збору за першу 

реєстрацію транспортного засобу, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, державного мита тощо; контролює за валютними операціями тощо 

Департамент 

методологічної 

роботи з питань 

оподаткування 

забезпечує організацію та координацію нормотворчої роботи з питань оподаткування; 

розробляє проекти законодавчих актів з питань, які належать до його компетенції; 

забезпечує взаємодію податкових органів із іншими органами державної влади тощо 

Департамент 

податкового та 

митного аудиту 

контролює за дотриманням податкового та митного законодавства, правильністю обчис-

лення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів подат-

ків, зборів та інших платежів, визначених законодавством, а також контроль за наявніс-

тю свідоцтв про державну реєстрацію банків з іноземним капіталом-юридичних осіб і 

ліцензій на провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону тощо 

Департамент 

погашення 

заборгованості 

організовує контроль за: погашенням податкового боргу з податків і зборів; стягнення 

заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами та позиками, залученими держа-

вою чи під державні гарантії; відстроченням, розстроченням і реструктуризацією гро-

шових зобов’язань чи податкового боргу, списанням безнадійного податкового боргу тощо 
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Таблиця К.7 

Підрозділи у структурі НБУ, які впливають на розвиток іноземного 

банківництва, станом на 01.01.2015 р. [273] 
Назва департаменту Характеристика 

Генеральний 

департамент 

банківського нагляду 

Організовує роботу з приводу виконання наглядових функцій НБУ за діяльністю 

вітчизняних банків і банків з іноземним капіталом, дотримання нормативних вимог 

щодо банківської діяльності і прийняття заходів щодо підвищення ефективності 

функціонування банківської системи України. Департамент здійснює банківський 

нагляд за банками різних груп і філіями іноземних банків, застосовує до банків 

адекватні заходи впливу відповідно до законодавства України, забезпечує 

моніторинг повернення банками стабілізаційних кредитів, отриманих від НБУ, 

тощо. 

Генеральний 

економічний 

департамент 

Аналізує і прогнозує макроекономічні показники, оцінює вплив економічної 

політики України на діяльність банківської системи та показників 

макроекономічного розвитку; проводить моніторинг і аналіз окремих показників 

фінансової стабільності; забезпечує складання та методологічне забезпечення 

грошово-кредитної та фінансової статистики, аналіз і прогнозування платіжного 

балансу, міжнародної інвестиційної позиції та зовнішнього боргу тощо. 

Департамент 

реєстрації, 

ліцензування та 

реорганізації банків 

Забезпечує процедуру реєстрації банків з іноземним капіталом на території України 

та відкриття їх відокремлених підрозділів, акредитацію філій і представництв 

банків-нерезидентів, відкриття філій і представництв українських банків на 

території інших держав, придбання або збільшення істотної участі в банках, 

реорганізацію банків, погоджує статути банків з іноземним капіталом та внесення 

змін до них, веде Державний реєстр банків, ліцензує банківську діяльність в 

Україні. 

Департамент 

бухгалтерського 

обліку 

Забезпечує визначення правил ведення бухгалтерського обліку в банках з 

іноземним капіталом та загальних вимог щодо облікової політики банків України; 

організацію бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, сплати 

податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо. 

Департамент 

контролю, методоло-

гії та ліцензування 

валютних операцій 

Видає генеральні та індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на 

проведення валютних операцій банкам з іноземним капіталом, іншим фінансовим 

установам; організовує контроль за проведенням цих операцій, виконання 

законодавчо закріплених за НБУ функцій у сфері валютного контролю та 

ліцензування валютних операцій. 

Департамент норма-

тивно-методологічно-

го забезпечення 

банківського регулю-

вання та нагляду 

Забезпечує розроблення та вдосконалення методологічної бази з питань 

регулювання діяльності банків з іноземним капіталом, планування розвитку та 

вдосконалення банківського нагляду, здійснення комплексного аналізу діяльності 

банківської системи України. 

Служба фінансового 

моніторингу 

Проводить нагляд за дотриманням банками, платіжними організаціями та членами 

платіжних систем, що є банківськими установами, філіями іноземних банків, вимог 

законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. 

Департамент страте-

гії та реформування 

банківської системи 

Забезпечує розроблення та контроль за виконанням стратегічних планів розвитку 

Національного банку України та банківської системи України. 

Управління операцій 

на відкритому ринку 

та розміщення держа-

вних цінних паперів 

Організовує проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банківської 

системи, управління міжнародними (золотовалютними) резервами України та ін. 

Юридичний 

департамент 

Організовує розроблення та проведення загальної правової політики в НБУ; 

визначає та розробляє методологічні засади з питань нормативно-правового 

регулювання діяльності НБУ та банківської діяльності, організовує роботу з 

забезпечення адаптації банківського законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. 
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Закінчення додатка К 

Таблиця К.8 

Склад та характеристика комітетів Незалежної асоціації банків України, які 

впливають на розвиток іноземного банківництва [256] 

 

Назва комітету Характеристика 

Комітет з питань 

грошово-кредитної 

політики та валютного 

регулювання 

Реалізує захист та лобіювання інтересів банків-членів НАБУ перед 

регуляторними та іншими державними органами з питань грошово-

кредитної політики та валютного регулювання. 

Комітет з питань 

оподаткування та обліку 

Розробляє та розглядає пропозиції, спрямовані на розвиток системи 

обліку та оподаткування, визначає основні проблеми оподаткування 

банківської діяльності та напрями їх вирішення задля максимального 

врахування інтересів держави в цілому та окремих банків. 

Комітет з питань 

регуляторної політики і 

нагляду 

Проводить експертний аналіз проектів нормативно-правових актів, 

ініціювання внесення змін у чинне банківське законодавство, бере 

участь у розробці проектів нормативних актів. 

Комітет з питань захисту 

прав кредиторів 

Аналізує рішення державних органів та розробляє пропозиції з питань 

захисту прав кредиторів. 

Комітет з питань 

банківської 

інфраструктури та 

платіжних систем 

Передбачає визначення і впровадження найкращих стандартів 

міжнародної банківської практики, а також необхідність підтримки 

взаємовигідних проектів за такими напрямами: платіжні системи, 

розрахунки та інформаційно-комунікаційні технології; готівковий обіг, 

касові операції, інкасація та перевезення цінностей; банківська та 

інформаційна безпека. 

Комітет банківських 

продуктів і правового 

забезпечення 

Проводить роботу щодо виявлення напрямів поліпшення умов для 

обслуговування банками реального сектору економіки та населення, 

підвищення безпеки використання банківських продуктів, розвитку 

інноваційних напрямів у банківській сфері. 
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Додаток Л 

Схема взаємодії органів, що здійснюють інституційне регулювання іноземного банківництва в Україні 
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о

 

Спрямовує та 

координує 

діяльність  

служб і агентств 

Міністерство 
закордонних 

справ України 
 

Міністерство 
внутрішніх 

справ України 

Міністерство 
фінансів 
України 

Міністерство 
юстиції 
України 

 

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі України 
 

Підконт-
рольний 

В
ід

п
о
в
і-

д
ал

ь
н

и
й

 Підзвітний 

Координує 

К
о
о
р

д
и

н
у

є 

Підзвітний 

Верховна Рада 

України 

Президент 

України 

Кабінет Міністрів 

України 

Спрямовує  

та координує  

діяльність  

міністерств 

Фонд 

гарантування 

вкладів фізичних 

осіб України 

Асоціація 

українських 

банків 

Фонд соціального 

страхування з тимчасової 

втрати працездатності 

Рада з питань стимулювання 

інвестицій та 

підприємницької діяльності 

Національний 

банк України 

Національний 

депозитарій 

України 

Державна 
іпотечна 
установа 

 

 

Незалежна 

асоціація 

банків України 

Місцеві 

органи 

влади 

Генеральна 
прокуратура 

України, 
СБУ та 
органи 
судової 
влади 

Підзвітна 

Державна 

виконавча 

служба України 

Державна 
реєстраційна 

служба 
України 

Державна 

служба 

статистики 

України 

Державна служба з питань 

регуляторної політики та 

розвитку підприємництва 

Державна служба 
фінансового моніторингу 

України 

Державне агентство з інвестицій 

та управління національними 

проектами України 

Пенсійний 

фонд 

України 

Антимонопо-

льний комітет 

України 

Національна 
комісія з цінних 

паперів та 
фондового ринку 

Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

Підпорядкована 

Державна 
фіскальна служба 

 України 

5
1
5
 

http://www.mfa.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://me.kmu.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://me.kmu.gov.ua/
http://me.kmu.gov.ua/
http://me.kmu.gov.ua/
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Інформація щодо злиття та поглинання банків за участі іноземних 

інвесторів, 2000–2014 рр.
*
 

Рік Банк Покупець 

Частка 

акцій, 

% 

Сума угоди, 

млн дол. 

США 

1 2 3 4 5 

2000 
“Київський 

інвестиційний банк” 

“ABH Ukraine Ltd”, Cyprus (група 

“Альфа”, Росія) 
76 н/д 

2002 “Авіатек” 
“Петрокоммерцбанк” / “ИФД 

Капитал”, Росія 
н/д н/д 

2004 
“Кредит Банк 

(Україна)” 
Група “Р.К.О.” (Польща) 66,65 н/д 

2004 “Трансбанк” “ТуранAлем” (Казахстан) 8,7 н/д 

2005 “Ажіо” 
“Vilniaus Bankas” (Литва), який 

входить до “SEB Group” (Швеція) 
98,59 27,50 

2005 “Аваль” 
“Райффайзен Інтернаціональ Банк-

Холдинг АГ” (Австрія) 
93,5 1028 

2005 “ВАБанк” 
“TBIF Financial Services Group” 

(Нідерланди) 
9,55 8,75 

2005 “Форум” “Bank of New York” (США) 10 20 

2005 “Енергобанк” 
ЗАТ “Національна резервна 

корпорація” (НРК) (Росія) 
31,11 н/д 

2006 “УкрСиббанк” “BNP Paribas Group” (Франція) 51 325,0 

2006 “Лідер” “RCF Europe B.V.” (Нідерланди) 100 н/д 

2006 “Укрсоцбанк” Banka Intenca (Італія) 85,42 1041 

2006 
“СЕБ Банк” (у 

минулому “Ажіо”) 

“Skandinaviska Enskilda Banken AB” 

(Швеція) 
99,44 н/д 

2006 “Мрія” “Внєшторгбанк” (Банк ВТБ) (Росія) 98 70 

2006 
“Райффайзенбанк 

Україна” 
“OTP Bank Plc.” (Угорщина) 100 650 млн євро 

2006 “Мегабанк” 

Група портфельних інвесторів з 

Австрії (“Bank Austria Creditanstalt” – 

12,6 %), Німеччини, Росії та Швейцарії 

20 19 

2006 “Надра” Група портфельних інвесторів 7,7 53 

2006 “Родовід-банк” Група портфельних інвесторів 19,9 50 

2006 “Індекс-банк” “Credit Agricole S.A.” (Франція) 98 255,0 

2006 “Престиж” “Erste Group” (Австрія) 100 104 

2006 “Універсальний” “Eurobank EFG Group” (Греція) 99,34 49,5 

2006 “Агробанк” 

“Home Credit Group” (а саме “Home 

Credit B.V.” – Нідерланди), яка входить 

до складу “PPF Group” (Чехія) 

100 40-65 

2006 “АІС-банк” Банк “Русский стандарт” (Росія) 100 12 

* 
Складено на підставі інформації, яка подана на сайтах банків; Слияния и поглощения 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ma-journal.ru; [356]; [22, с. 16]; [430, с. 

144]; Горбатюк Л. А. Ринок злиттів і поглинань у банківському секторі України: сучасний стан і 

перспективи розвитку / Л. А. Горбатюк // Бізнес Інформ. – 2014. – № 5. – С. 352–357. 
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Продовження додатка М 

Закінчення таблиці М.1 

1 2 3 4 5 

2006 
“Український кредитно-

торговий банк” 
“ТуранAлем” (Казахстан) 9,95 н/д 

2006 “Приватінвест” 

“Home Credit Group” (а саме “Home 

Credit B.V.” – Нідерланди), яка входить 

до складу “PPF Group” (Чехія) 

100 18 

2007 
“Морський 

транспортний банк” 
“Marfin Popular Bank” (Кіпр) 99,2 137,4 

2007 

“Універсальний Банк 

Розвитку та Парт-

нерства (УБРП)” 

“Банк Грузії” (Грузія) 98,5 81,7 

2007 “НРБ-Україна” 

Кіпрська компанія “NRC Holding 

Limited”, яка входить у групу 

російської Національної резервної 

корпорації (НРК) 

99,99 н/д 

2007 “НРБ-Україна” “Сбєрбанк Росії” (Росія) 100 140 

2007 “Київська Русь” “Sharp Arrow Holdings Limited” (Кіпр) 51 н/д 

2007 “Електрон Банк” “Volksbank International AG” (Австрія) 98 57-71 

2007 “Радабанк” 
ТОВ “Фінансова група ВЕБ-

Інвест”(група “КИТ Фінанс”) (Росія) 
90 н/д 

2007 “Прикарпаття” “Getin Holding S.A” (Польща) 81,8 35 

2007 
“Міжнародний 

комерційний банк” 
“Piraeus Bank S.A.” (Греція) 78 58 

2007 

“ТАС-Комерцбанк” і 

його дочірній банк – 

“ТАС-Інвестбанк” 

“Swedbank AB” (Швеція) 100 735 

2007 “Форум” “Commerzbank AG” (Німеччина) 61 600 

2008 “Ікар-банк” “Societe Generale S.A.” (Франція) 94,79 25-35 

2008 “Дельта Банк” Icon Private Equity (Росія) 49 350 

2008 “Укрсоцбанк” 

“UniCredit Bank Austria AG” (Австрія), 

який входить у групу “UniCredit 

Group” (Італія) 

94,2 2211 

2008 “Правекс-Банк” “Intesa Sanpaolo S.P.A.” (Італія) 100 750 

2009 “Промінвестбанк” 
“Зовнішекономбанк” 

(“Внєшекономбанк”) (Росія) 
75 1080 

2009 “Місто Банк” “Тrasta Кomercbanka” (Латвія) 9 н/д 

2009 “ПроКредит” ProCredit Holding (Німеччина) 20 52,5 

2009 “Мегабанк” 

Європейський банк реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) (Британія), Кредитна 

установа для відбудови (“KfW”) 

(Німеччина) 

30 н/д 

2010 
“Хоум Кредит Банк 

Україна” 
Platinum Bank (Кіпр) 100 47,17 

2010 “VAB банк” 
TBIF Financial Services (Kardan N.V.) 

(Нідерланди) 
36 34,8 

2011 “Дельта Банк” Cargil Financial Services (США) 30,11 65 

2012 “Форум” Смарт-Холдинг (Україна) 96,06 92 

2013 Swedbank “Дельта Банк” (Україна) 99,9 175 

2013 Platinum Bank Vertex (Україна) 100 160 

2014 UniCredit Bank Укрсоцбанк (Україна) 100 н/д 
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Продовження додатка М 

Таблиця М.2 

Інформація про вихід іноземних інвесторів з банківського ринку України, 

2011–2013 рр. 

Роки Банк Характеристика 

2011 
Bank of Georgia 

(Грузія) 

Продаж 80 % української дочірньої компанії за 9,6 млн  

дол. (щоб увійти на український ринок, інвестори витратили 81,7 млн 

дол.) 

2012 
Credit Europe Bank  

(Нідерланди) 

Згортання роздрібного сегмента, лише одне відділення  

для роботи з бізнесом 

2012 SEB Group (Швеція) 

Продаж роздрібного сегмента українському “Євробанку” за 20–30 млн 

дол. (працює в Україні під назвою  

“Фідобанк”) 

2012 Volksbank  (Австрія) 
Продаж українських активів “Сбербанку Росії” за 505  

млн євро 

2012 

Банк Форум  

(Commerzbank)  

(Німеччина) 

Продаж українського дочірнього банку “Форум” українському “Смарт-

холдингу” В. Новіцького за 56–93 млн  

дол. США, що вдвічі дешевше за його реальну вартість 

2012 
Societe Generale  

(Франція) 

Викуп портфелю автокредитів дочірніх компаній групи  

“ПростоФінанс” та “ПроФінБанк” за 87 млн дол. російським “Альфа-

Банком” 

2013 
Кредитпромбанк 

(Кіпр) 
Проданий М.Лагуну і був приєднаний до “Дельта Банку” 

2013 
Астра Банк 

(Греція) 
Проданий М.Лагуну за 82 млн евро 

2013 Swedbank (Швеція) 
Продаж дочірнього Сведбанку основному акціонеру “Дельта Банка” М. 

Лагуну. У травні цього року Сведбанк перейменований в “Омега Банк” 

2013 
Ерсте Банк 

(Німеччина) 

Банк придбав власник ПАТ “ФІДОБАНК” Олександр Адарич за 83 млн 

дол. 

2013 
Платинум Банк 

(Кіпр) 

Придбаний Борисом Кауфманом за 154 млн дол. що є найдорожчою 

купівлею банку за останні чотири роки 

*
 Складено на підставі [96, с. 39; 379, с. 54] 
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Закінчення додатка М 

Таблиця М.3 

Дані щодо банків, виключених з Державного реєстру банків України у 

зв’язку з реорганізацією, 2001–2013 рр. * 

Рік 

повної 

ліквідації 

Кількість банків, 

виключених з 

Державного 

реєстру банків 

України у зв’язку 

з реорганізацією 

Банк, виключений з 

Державного реєстру 

банків України у зв’язку 

з реорганізацією 

Спосіб 

проведення 

реорганізації 

Банк-

правонаступник 

2001 3 

Києво-Печерський банк Приєднання Банк “Надра” 

Банк “Слобожанщина” Приєднання Банк “Надра” 

Укрнафтогазбанк Приєднання Укргазбанк 

2002 2 
Народний банк Приєднання Укргазбанк 

Банк “Еталон” Приєднання Банк “Аваль” 

2003 1 Інпромбанк Приєднання 

Український банк 

торгового 

співробітництва 

2004 1 Західбудгазбанк 
Приєднання 

(на правах філії) 
Банк “Дністер” 

2006 2 

МТ-Банк 
Приєднання 

(на правах філії) 
Індустріалбанк 

Європейський банк 

розвитку та заощаджень 

Приєднання 

(на правах філії) 

Об’єднаний 

комерційний банк 

2007 1 Внєшторгбанк (Україна) 
Приєднання 

(на правах філії) 
ВТБ Банк 

2008 1 ХФБ Банк Україна 

Приєднання 

(на правах 

відділення) 

УніКредит Банк 

2010 2 
Факторіал Банк 

Приєднання 

(на правах 

відділення) 

СЕБ Банк 

ПАТ “Сведбанк Інвест”  Приєднання ПАТ “Сведбанк” 

2011 1 ПАТ “ДОНГОРБАНК”  Приєднання 

ПАТ “Перший 

Український 

Міжнародний 

Банк” 

2012 1 

ПАТ “Корпоративний та 

Інвестиційний Банк Креді 

Агріколь” 

Приєднання (як 

філія банку право 

наступника) 

ПАТ “КРЕДІ 

АГРІКОЛЬ 

БАНК” 

2013 2 

ПАТ “УНІКРЕДИТБАНК” 

Приєднання 

(припинення 

діяльності) 

ПАТ 

“УКРСОЦБАНК” 

ПАТ “ФІДОКОМБАНК” 

Приєднання (як 

філія банку право 

наступника) 

ПАТ 

“ФІДОБАНК” 

*
 Складено на підставі інформації Річних звітів НБУ, Бюлетнів НБУ та списків банків, які 

перебувають у стадії реорганізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсів : 

http://www.bank.gov.ua. 
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Додаток Н 

Дані про власників банків з іноземним капіталом, які діяли на території 

України станом на 01.01.2015 р.
*
 

Н
о

м
ер

  
за

 п
о

р
. 

Назва банку Власники (акціонери) банку Країна 

Частка іноземного капіталу у 

статутному капіталі банку 

частка 

іноземного 

власника 

сукупна частка 

іноземного 

капіталу в банку 

1 2 3 4 5 6 

Банки зі 100 % іноземним капіталом 

1 ПАТ “Альфа-Банк” 
ABH Ukraine Limited (“Ей Бі Ейч 

Юкрейн Лімітед”) 
Кіпр 100,0000 100 

2 ПАТ “БМ Банк” 
Акціонерний комерційний банк 

“Банк Москви” (ВАТ) 

Російська 

Федерація 
99.9595 100 

3 
ПАТ “Дойче Банк 

ДБУ” 

“Дойче Банк АГ” (Deutsche Bank 

Aktiengesellschaft) 
Німеччина 100,0000 100 

4 
ПАТ “Дочірній Банк 

Сбербанку Росії” 

ОАО “Сбербанк России” (ВАТ 

“Сбєрбанк Росії”) 

Російська 

Федерація 
100,0000 100 

5 
ПАТ “ІНГ Банк 

Україна” 
ING Bank N.V. (“ІНГ Банк Н.В.”) Нідерланди 100,0000 100 

6 
ПАТ “Банк Кредит 

Дніпро” 

“BRANKROFT ENTERPRISES 

LIMITED” (“БРЕНКРОФТ 

ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД”) 

Кіпр 100,0000 100 

7 
ПАТ “Кредит 

Європа Банк” 

“Кредит Європа Банк Н.В.” (Credit 

Europe Bank N.V.) 
Нідерланди 

99,9900 

100 
“Кредит Європа Груп” (Credit Europe 

Group N.V.) 
0,0100 

8 

ПАТ “СЕБ 

Корпоративний 

Банк” 

“Skandínaviska Enskilda Banken AB 

(publ)” 
Швеція 100,000 100 

9 ПАТ “Сітібанк” 

“Сітібанк Оверсіз Інвестмент 

Корпорейшн” (Citibank Overseas 

Investments Corporation) США 

67,0000 

100 

“Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС” 

(Citicorp Leasing International LLC) 
33,0000 

10 ПАТ “ОТП Банк” 

Відкрите акціонерне товариство 

“Центральна Ощадна Каса і 

Комерційний Банк” 

Угорщина 100,0000 100 

11 ПАТ Банк “Траст” 

Юров Илья Сергеевич 
Російська 

Федерація 

44,0000 

100 Беляев Сергей Леонидович 28,0000 

Фетисов Николай Викторович 28,0000 

12 
ПАТ “Банк 

Форвард” 

Закрите Акціонерне Товариство 

“Банк Русский Стандарт” 

Російська 

Федерація 
100,0000 100 

13 

ПАТ “Платинум 

Банк” (ПАТ “Птб 

Банк”) 

“PT PLATINUM PUBLIC LIMITED” Кіпр 100,0000 100 

14 
ПАТ КБ “Правекс-

Банк” 

“ІНТЕЗА САНПАОЛО С.П.А.” 

(“INTESA SANPAOLO S.P.A.”) 
Італія 100,0000 100 

15 
ПАТ “ПроКредит 

Банк” 

European Bank for Reconstruction and 

Development (Європейський Банк Ре-

конструкції і Розвитку) 

Велика 

Британія 
15,2169 

100 ProCredit Holding AG&Co.KGaA 

(ПроКредит Холдинг АГ та Ко.КГаА) 
Німеччина 

45,6547 

Kreditanstalt fur Wiederaufbau 

(Кредитна Установа для Відбудови) 
39,1284 
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Продовження додатка Н 

1 2 3 4 5 6 

16 ПАТ “Діві Банк” 
«ДІВІГРУП ЛІМІТЕД» («DVGROUP 

LIMITED») 
Кіпр 100,0000 100 

17 

ВАТ “Вест Файненс 

Енд Кредит Банк” 

(ПАТ 

“Кредитвестбанк”) 

АТ “Алтинбаш Холдінг Анонім 

Шіркетті” 

Туреччина 

45,0000 

100 

АТ “Кредитвест Факторинг Анонім 

Шіркетті” 
50,0000 

АТ “ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ 

ІМАМАТИ ВЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ 

АНОНІМ ШІРКЕТТІ” 

5,0000 

18 ПАТ “Астра Банк” 
КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД 

(KALOUMA HOLDINGS LIMITED) 
Кіпр 100,0000 100 

19 

ПАТ “Банк Юнісон” 

(станом на 2 кв. 2014 

р.) 

Ай.Ді.Пі. КЕПІТАЛ ЛТД (IDP 

CAPITAL LTD) 
Кіпр 

85,0000 

100 
“Ем. Сі. Ейч. Ел. ФАЙНЕНС ЛТД” 

(MCHL FINANCE LTD) 
15,0000 

Банки з частковою участю іноземного капіталу 

20 

АТ “НК БАНК” 

(ПАТ Банк 

“Народний капітал”) 

Макаренко Валерій Вікторович Росія 20,4633 

21,7124 
ПАТ “Скандинавіан Хаус” Швеція 1,2491 

21 
ПАТ “Піреус Банк 

МБК” 

“Піреус Банк С.А.” (“PIRAEUS 

BANK S.A.”) 
Греція 99,9873 99,9873 

22 
ПАТ “Райффайзен 

Банк Аваль” 

“Райффайзен Інтернаціональ Банк-

Холдінг АГ” (Raiffeisen Bank 

International AG) 

Австрія 96,4400 96,4400 

23 
АТ 

“ТАСКОМБАНК” 

АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI 

LIMITED) 
Кіпр 99,7404 99,7404 

24 

ПАТ “Український 

будівельно-

інвестиційний банк” 

(ПАТ 

“Укрбудінвестбанк”) 

Мхітарян Нвєр Мнацаканович Україна 53,6896 

41,3104 
Акціонерне товариство “АСПРА 

ФІНАНЦ ХОЛДИНГ АГ” (“Aspra 

Finanz Holding AG”) 

Швейцарія 41,3104 

25 ПАТ “УкрСиббанк” 

“БНП Париба С.А.” (“BNP Paribas 

S.A.”) 
Франція 84,9996 

99,9996 ЄБРР, Велика Британія (European 

Bank for Reconstruction and 

Development, United Kingdom) 

Велика 

Британія 
15,0000 

26 ПАТ “АСВІО Банк” 
“ПАГАЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД” 

Кіпр 
7,4466 

17,3466 
“АСВІО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД” 9,9000 

27 
ПАТ “Банк 

Авангард” 

“ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД” 

(WESTAL HOLDINGS LTD) 
Кіпр 99,9902 99,9902 

28 ПАТ “БТА Банк” Акціонерне товариство “БТА банк” Казахстан 49,9883 49,9883 

29 ПАТ “ВіЕс Банк” 
“Сбербанк Європа АГ”/(“Sberbank 

Europe AG”) 
Австрія 99,9230 99,9230 

30 ПАТ “ВТБ Банк” Банк “Банк ВТБ” (ОАО) 
Російська 

Федерація 
99,9737 99,9737 

31 ПАТ “Ідея Банк” 

“ГЕТІН ХОЛДІНГ СПУЛКА 

АКЦИЙНА” (GETIN HOLDING 

SPOLKA AKCYJNA) 

Польща 92,2750 92,2750 

32 
ПАТ КБ 

“Приватбанк” 

Боголюбов Геннадій Борисович 
Україна 

36,9781 

16,2333 
Коломойський Ігор Валерійович 36,9781 

“ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД” 

(TRIANTAL INVESTMENTS LTD) 
Кіпр 16,2333 

33 
ПАТ “Креді 

Агріколь Банк” 

Credit Agricole S.A. (Акціонерне 

товариство “Креді Агріколь”) 
Франція 99,9960 99,9960 

34 ПАТ “Кредобанк” 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 

Polski Spółka Akcyjna (Польський акці-

онерний банк “Загальна Ощадна Каса”) 

Польща 99,5655 99,5655 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=113
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1 2 3 4 5 6 

35 ПАТ “Марфін Банк” 
САЙПРУС ПОП’ЮЛАР БЕНК 

ПАБЛІК КО ЛТД  
Кіпр 99,9100 99,9100 

36 ПАТ “Мегабанк” 

European Bank for Reconstruction and 

Development (Європейський Банк 

Реконструкції та Розвитку) 

Велика 

Британія 
15,0000 

79,9000 

“Kreditanstalt fur Wiederaufbau” Німеччина 15,0000 

ПАТ “М-Інвест” Україна 49,9000 

37 ПАТ “НЕОС Банк” 

МОНАВАЛЕ ЛІМІТЕД 

(MONAVALE LIMITED) 

Кіпр 

9,9775 

95,8143 

ТХІПІКОС ЛІМІТЕД (THIPIKOS 

LIMITED) 
9,9775 

ДАМЛОНГ ЛІМІТЕД (DAMLONG 

LIMITED) 
9,9775 

НОЕВАРК ЛІМІТЕД (NOEVARK 

LIMITED) 
9,9774 

ПАЛЕНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 

(PALENO HOLDINGS LIMITED) 
9,9774 

СВЕФАЛЛС ЛІМІТЕД (SVEFALLS 

LIMITED) 
9,9774 

АМІГОНЕ ЛІМІТЕД (AMIGONE 

LIMITED) 
9,9774 

БРІСГЛОН ЛІМІТЕД (BRISGLON 

LIMITED) 
9,9774 

ФРОВІК ЛІМІТЕД (FROVICK 

LIMITED) 
9,9774 

ЛЕВАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД 

(LEVANA INVESTMENTS 

LIMITED) 

9,9774 

38 

ПАТ “Акціонерний 

комерційний про-

мислово-інвестицій-

ний банк” (ПАТ 

“Промінвестбанк”) 

Державна корпорація “Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)” 

Російська 

Федерація 
98,6024 98,6024 

39 ПАТ “Укрсоцбанк” 

ПАТ “Ферротрейд Інтернешнл”, 

Україна 
Україна 35,5767 

63,8319 
“UniCredit Bank Austria AG, Austria” Австрія 37,3529 

UniCredit SpA Італія 26,4790 

40 
ПАТ “Універсал 

Банк” 

“ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В.” (ERB 

New Europe Holding B.V.) 
Нідерланди 99,9652 99,9652 

41 ПАТ “ФІНБАНК” 

ЗЕВЕТРО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(ZEVETRO INVESTMENTS LTD) 

Кіпр 

9,9571 

89,6139 

КЬЮЛІССА СЕРВІСЕЗ ЛТД 

(QUILISSA SERVICES LTD) 
9,9571 

СЕВІСІДА ТРЕЙДІНГ ЛТД 

(CEVISIDA TRADING LTD) 
9,9571 

ОМЕРТРАЗА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(OMERTRASA INVESTMENTS LTD) 
9,9571 

ДОСРІВЕНТО ХОЛДІНГС ЛТД 

(DOSRIVENTO HOLDINGS LTD) 
9,9571 

ВОУЛТЕСА КОМЕРШІАЛ ЛТД 

(VOULTESSA COMMERCIAL LTD) 
9,9571 

ТЕСТАНТО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(TESTANTO INVESTMENTS LTD) 
9,9571 

АЛТЕСІНА СЕРВІСЕС ЛТД 

(ALTESINA SERVICES LTD) 
9,9571 

ГІСЕЛТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(GISELTIO INVESTMENTS LTD) 
9,9571 
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42 ПУАТ “ФІДОБАНК” 

Товариство з обмеженою від 

“Консалтингова фірма “Фінанс 

Аналіт сервіс” 

Україна 79,9697 

20,0000 

ІГНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД 

(IGNACE MARKETING LIMITED) 
Кіпр 20,0000 

43 
ПАТ “Банк Петро-

коммерц-Україна” 

ВАТ Комерційний Банк 

“Петрокоммерц” 

Російська 

Федерація 
96,4835 96,4835 

44 ПАТ КБ “Надра” “Центрагаз Холдінг ГмбХ” Австрія 89,9659 89,9659 

45 ПАТ “Дельта Банк” 

Лагун Микола Іванович Україна 70,6100 

29,3900 
Cargill Financial Services International, 

Inc. (Каргілл Файненшіал Сервісіз 

Інтернешнл, Інк.) 

США 29,3900 

46 

ПАТ “Всеукраїнсь-

кий Акціонерний 

Банк” (ПАТ “ВіЕйБі 

Банк”) 

Компанія Квікком Лімітед (Quickcom 

Limited) 
Кіпр 86,7780 86,7780 

47 ПАТ “Енергобанк” 
Ройланс Сервісез Лімітед 

(ROYLANCE SERVICES LIMITED) 
Кіпр 99,6983 99,6983 

48 

ПАТ “Банк 

Професійного 

Фінансування” (ПАТ 

“Профін Банк”) 

Ксеронія Лімітед (Xeronia Limited) Кіпр 98,8406 98,8406 

49 

ПАТ “Банк Перший” 

(ПАТ “БГ Банк”) 

(станом на 3 кв. 2014 

р.) 

JSC “Bank of Georgia” (АТ “Банк 

Грузії”) 
Грузія 19,3950 19,3950 

50 
ПАТ Банк 

“Контракт” 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Бімен” 

Україна 

21,0000 

4,2080 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Фьючерс” 
49,7675 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Форма-К” 
23,9535 

Халперт Девід США 4,2080 

51 
ПАТ “Комерційний 

банк “Експобанк” 

Гетьманенко Юрій Іванович Україна 49,4359 
34,1852 

Yuli Trading Co.Limited Кіпр 34,1852 

*
 Розраховано та побудовано автором за даними: [172]; [134]; Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

ресурсу : http://www.smida.gov.ua. 

http://www.smida.gov.ua/
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Додаток П 

 

Порядок реєстрації банку з іноземним капіталом та акредитації 

Національним банком України філії та представництва іноземного банку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.1. Основні умови та послідовність акредитації ФІБ в Україні [307] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

Основні умови щодо відкриття філії іноземного банку 

1. До держави, в якій зареєстровано іноземний банк, немає суттєвих застережень з боку відповідних 

міжнародних органів щодо виконання нею міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. 

2. Банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, відповідає Основним 

принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду. 

3. Між НБУ та органом банківського нагляду держави, в якій зареєстровано іноземний банк, укладено 

угоду про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їхніх принципів та умов. 

4. Мінімальний розмір приписного капіталу філії на момент її акредитації є не меншим 120 млн грн. 

5. Наявність письмового зобов’язання іноземного банку про безумовне виконання ним зобов’язань, 

які виникли у зв’язку з діяльністю його філії на території України 

Послідовність акредитації філії іноземного банку 

 
1. Подання до НБУ пакета 

документів для акредитації філії 

іноземного банку 

2. Внесення відповідного 

запису до Державного 

реєстру банків 

3. Видача 

банківської 

ліцензії 

М а т е р и н с ь к и й  б а н к  з а  к о р д о н о м  
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Рис. П.2. Порядок акредитації філії  

іноземного банку в Україні 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. П.3. Порядок акредитації представництва  

іноземного банку в Україні 

 

 

НБУ 

Здійснення банківської діяльності 

Філія 

іноземного 

банку 

Державний реєстр банків 

Банківська ліцензія 

Подає пакет 

документів 

1 

Ухвалює рішення про 
акредитацію філії 

іноземного банку 2 

Надсилає повідомлення про ухвалене рішення 

3 

Вносить відомості 

Видає 

4 

5 

Уповноважена 

особа іноземного 

банку 

Іноземний 

банк 

   Вносить відповідний запис 

(відомості про представництво) 

4 

Уповноважена особа 

іноземного банку 

Представництво 

іноземного банку 

НБУ 

Державний реєстр банків 

    Надсилає повідомлення про 

акредитацію (або відмову) 

3 

Іноземний банк     Подання пакета доку-

ментів для акредитації 

1 

Ухвалює рішення 

про акредитацію 

2 

Розпочинає діяльність на ринку 
5 
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Рис. П.4. Організаційні етапи реєстрації та ліцензування банку з іноземним 

капіталом в Україні 

 

Подання пакета документів 5 

Подання пакета документів 

Подання пакета документів 

   Отримання генеральної ліцензії на здійснення ва-

лютних операцій (за необхідності – індивідуальної 

ліцензії на здійснення разової валютної операції) 

9 

   Отримання письмового дозволу на здійснення 

інвестицій (згідно з визначеними вимогами) 

10 

   Лист про внесення запису до 

Державного реєстру банків 

8 

Іноземний інвестор 

Подання пакета документів 1 
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Держав-

ний 

реєстра-

тор 

4    Погодження статуту банку з іноземним капіталом 
2 

   Погодження набуття істотної участі в банку 
3 

Відбувається одночасно 

   Ухвалення рішення про надання банківської 

ліцензії 

7 

   Державна реєстрація банку (внесення запису до 

Державного реєстру банків) 

6 

Відбувається одночасно 

 

 

 

 

 

НБУ  

 
(або 

відпо-

відні ТУ 

НБУ за 

місце-

знахо-

дженням 

банку) 

Банк з іноземним  

капіталом 
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Таблиця Р.1 

Структура активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

банків з іноземним капіталом в Україні  

станом на 01.01.2007 р., тис. грн. 
*
 

Номер 

за пор. 
Банк Активи 

Власний 

капітал 
Зобов’язання 

Чистий 

прибуток 

/ збиток 

1 ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” 27 773 060 3 210 843 24 562 217 337 920 

2 АКІБ “УкрСиббанк” 22 369 934 2 000 233 20 369 701 68 585 

3 ЗАТ “ОТП Банк”** 
11 176 462 949 488 10 226 974 320 284 

4 ВАТ КБ “Надра” 10 293 707 1 324 555 8 969 152 186 604 

5 ВАТ “Кредитпромбанк” 7 117 621 652 430 6 465 190 56 898 

6 ЗАТ “Альфа-Банк” 6 284 233 493 685 5 790 548 18 138 

7 ВАТ “ВАбанк” 4 407 498 552 963 3 854 536 26 330 

8 АКБ“Правекс-Банк” 3 583 028 363 417 3 219 611 83 271 

9 АБ “IНГ Банк Україна”** 
3 470 567 498 223 2 972 343 84 903 

10 ВАТ “Кредобанк” 3 287 335 257 741 3 029 594 23 158 

11 АКБ “ХФБ Україна”** 
2 823 444 240 129 2 583 315 58 433 

12 АТ “Індекс-Банк” 2 722 967 183 277 2 539 690 -54 161 

13 АКБ “Iндустріалбанк” 2 685 865 422 710 2 263 155 49 275 

14 АКБ “Сітібанк (Україна)” 2 657 707 256 413 2 401 294 59 919 

15 АТ “Каліон Банк Україна”** 
2 098 493 188 957 1 909 536 52 148 

16 ЗАТ “ПроКредит Банк”** 
1 850 084 134 708 1 715 376 21 867 

17 ЗАТ “Внєшторгбанк (Україна)”** 
1 513 671 296 848 1 216 823 21 315 

18 ЗАТ КБ “Кредит-Дніпро” 1 404 299 170 443 1 233 856 37 531 

19 ВАТ “Морський Транспортний Банк” 1 219 299 134 065 1 085 233 5 353 

20 ЗАТ “Банк НРБ”** 
1 205 870 119 780 1 086 090 15 578 

21 ВАТ “Мегабанк” 1 120 724 187 799 932 925 11 280 

22 ВАТ “Престиж”** 
959 784 300 295 659 489 366 

23 ЗАТ “Банк Петрокоммерцбанк-Україна” 911 018 73 676 837 342 11 557 

24 ЗАТ “Агробанк”** 
853 007 79 382 773 625 5 721 

25 ВАТ “СЕБ Банк” 822 067 126 880 695 187 5 474 

26 ТзОВ “УніКредит Банк”** 
510 818 280 393 230 425 -22 109 

27 АБ “Енергобанк” 497 384 86 973 410 411 2 638 

28 ТзОВ “Фортуна-Банк” 431 320 94 882 336 438 4 767 

29 ВАТ АБ “Укргазпромбанк” 389 661 99 582 290 079 11 019 

30 ЗАТ “Міжнародний Iпотечний Банк”** 
374 379 17 459 356 921 -9 263 

31 ТзОВ “БМ Банк” 373 809 62 927 310 883 47 

32 ТзОВ “АІС-Банк”** 
185 185 38 039 147 146 -1 961 

33 ТзОВ “Банк Фамільний” 150 745 46 718 104 027 1 331 

34 ТзОВ “Банк Ренесанс Капітал”** 
148 828 126 236 22 592 1 779 

35 ЗАТ “Укрбудінвестбанк” 80 119 35 395 44 724 824 

Разом по банках з іноземним капіталом 127 753 992 14 107 544 113 646 448 1 496 819 

ВСЬОГО по банківській системі України 340 179 288 42 566 109 297 613 179 4 144 473 

*
 Розраховано за даними: [172]; [257, с. 218–231]; [106]. 

**
  Банки зі 100 % іноземним капіталом. 
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Таблиця Р.2 

Структура активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

банків з іноземним капіталом в Україні  

станом на 01.01.2008 р., тис. грн.
 *
 

Н
о

м
ер

  

за
 п

о
р

. 

Банк Активи 
Власний 

капітал 

Зобов’я-

зання 

Чистий прибуток 

/ збиток 

1 ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” 44 458 085 5 223 339 39 234 747 587 424 

2 АКІБ “УкрСиббанк” 37 664 165 3 033 473 34 630 692 199 767 

3 ВАТ КБ “Надра” 21 256 260 1 755 449 19 500 811 348 618 

4 ЗАТ “ОТП Банк”** 17 910 365 1 314 291 16 596 073 232 739 

5 ЗАТ “Альфа-Банк” 15 077 766 1 559 129 13 518 636 44 047 

6 АКБ “Форум” 14 418 873 1 347 362 13 071 511 52 582 

7 ВАТ “Кредитпромбанк” 12 504 161 1 119 070 11 385 091 24 892 

8 ВАТ “ВТБ Банк” 11 707 631 789 157 10 918 474 11 545 

9 ВАТ “Сведбанк” 9 121 678 837 567 8 284 111 16 207 

10 ВАТ “ВіЕйБі Банк” 6 792 185 649 303 6 142 882 3 557 

11 ТзОВ “УніКредит Банк”** 6 101 577 799 659 5 301 918 33 004 

12 ВАТ “Ерсте Банк”** 6 078 687 655 925 5 422 762 4 553 

13 АБ “IНГ Банк Україна”** 5 511 120 602 290 4 908 830 104 066 

14 ВАТ “Кредобанк” 4 597 213 431 771 4 165 443 1 773 

15 АКБ “Сітібанк (Україна)”** 3 611 779 379 804 3 231 975 115 387 

16 АКБ “Iндустріалбанк” 3 606 970 470 513 3 136 456 48 882 

17 АТ “Каліон Банк Україна”** 3 041 272 285 439 2 755 834 95 921 

18 АТ “Iндекс-Банк” 3 002 900 395 921 2 606 980 13 704 

19 ВАТ “Універсал Банк” 2 884 890 517 891 2 366 999 8 450 

20 ЗАТ “ПроКредит Банк”** 2 500 115 258 926 2 241 189 14 970 

21 АБ “Київська Русь” 2 462 941 198 107 2 264 834 6 022 

22 ЗАТ КБ “Кредит-Дніпро”** 2 365 162 405 311 1 959 851 32 726 

23 ЗАТ “Банк НРБ”** 2 006 766 256 846 1 749 919 20 391 

24 ЗАТ “Кредит Європа Банк”** 1 571 749 337 556 1 234 194 8 707 

25 ВАТ “Морський Транспортний Банк” 1 451 920 137 410 1 314 510 2 104 

26 ЗАТ “Хоум Кредіт Банк”** 1 427 310 319 474 1 107 836 2 708 

27 АБ “Факторіал-Банк” 1 403 719 223 514 1 180 204 1 838 

28 ВАТ “СЕБ Банк” 1 379 893 220 875 1 159 018 3 993 

29 ВАТ “Електрон Банк” 1 338 292 178 008 1 160 284 11 988 

30 ТзОВ “Банк Ренесанс Капітал”** 1 300 581 151 850 1 148 730 7 264 

31 ТзОВ “БМ Банк” 1 250 852 171 177 1 079 675 5 702 

32 ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” 1 196 010 161 726 1 034 285 11 556 

33 ВАТ “Міжнародний Комерційний Банк” 1 454 433 115 510 1 338 924 5 047 

34 АБ “Енергобанк” 1 097 424 198 247 899 177 10 195 

35 ЗАТ “Міжнародний Iпотечний Банк”** 878 954 361 165 517 789 307 

36 ЗАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” 788 596 79 601 708 995 6 194 

37 АКБ “Золоті Ворота” 756 519 80 010 676 509 3 411 

38 ТзОВ “Фортуна-Банк” 504 168 106 171 397 997 11 289 

39 ВАТ “АКБ “Прикарпаття” 360 662 165 078 195 584 2 068 

40 ТзОВ “Банк Руский Стандарт”** 274 180 38 262 235 918 223 

41 ВАТ Банк “Роздрібний Необмежений Сервіс”** 174 536 82 899 91 637 18 

42 ТзОВ “Банк Фамільний”** 174 230 47 424 126 807 700 

43 ЗАТ “Кредитвест Банк” 118 195 75 350 42 845 272 

44 ЗАТ “Укрбудінвестбанк” 90 671 60 476 30 195 1 521 

45 ЗАТ АБ “Радабанк” 76 131 37 323 38 808 3 304 

46 ВАТ АБ “Приватінвест” 70 624 50 607 20 017 317 

Разом по банках з іноземним капіталом 257 822 210 26 686 256 231 135 956 2 121 953 

ВСЬОГО по банківській системі України 599 396 103 69 578 274 529 817 828 6 619 689 

*
    Розраховано за даними: [172]; [106]. 

**
   Банки зі 100 % іноземним капіталом. 
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Таблиця Р.3 

Структура активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

банків з іноземним капіталом в Україні  

станом на 01.01.2009 р., тис. грн.
 *
 

Номер  

за пор. 
Банк Активи 

Власний 

капітал 
Зобов’язання 

Чистий прибуток / 

збиток 

1 ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” 65 361 554 7 435 906 57 925 648 527 395 

2 АКІБ “УкрСиббанк” 55 696 742 4 869 649 50 827 093 427 621 

3 АКБ соціального розвитку “Укрсоцбанк” 49 694 781 5 175 713 44 519 068 791 795 

4 ЗАТ “ОТП Банк”
**

 33 717 298 2 486 286 31 231 012 76 595 

5 ЗАТ “Альфа-Банк” 32 310 096 3 307 877 29 002 219 158 262 

6 ВАТ КБ “Надра” 30 547 480 1 838 469 28 709 012 25 857 

7 ВАТ “ВТБ Банк” 28 343 611 2 513 246 25 830 365 55 767 

8 ЗАТ “Промінвестбанк” 27 489 483 3 262 323 24 227 159 99 303 

9 АКБ “Форум” 20 513 038 1 889 155 18 623 883 10 271 

10 ВАТ “Сведбанк” 15 984 207 2 346 358 13 637 849 39 597 

11 ВАТ “Кредитпромбанк” 14 534 276 1 704 174 12 830 102 31 494 

12 ВАТ “Ерсте Банк”
**

 11 029 912 1 360 504 9 669 408 1 791 

13 ТзОВ “УніКредит Банк”
**

 10 617 723 836 524 9 781 199 44 915 

14 АБ “IНГ Банк Україна”
**

 9 505 850 829 089 8 676 760 226 800 

15 ВАТ “Універсал Банк” 8 100 941 866 709 7 234 232 4 179 

16 ВАТ “ВіЕйБі Банк” 7 748 528 901 900 6 846 627 2 042 

17 АКБ “Правекс-Банк”
**

 7 268 015 1 323 772 5 944 243 443 

18 ВАТ “Кредобанк” 6 383 885 535 881 5 848 004 -168 932 

19 АТ “Каліон Банк Україна”
**

 5 250 392 624 241 4 626 151 270 819 

20 АКБ “Сітібанк (Україна)”
 **

 5 089 738 849 314 4 240 423 393 717 

21 ЗАТ “Дочірній Банк Сбербанку Росії”
**

 4 839 346 1 073 088 3 766 258 50 760 

22 АКБ “Iндустріалбанк” 4 375 768 557 761 3 818 007 100 059 

23 АТ “Індекс-Банк” 4 510 125 398 528 4 111 596 2 386 

24 АБ “Київська Русь” 4 169 269 371 134 3 798 135 4 322 

25 ЗАТ КБ “Кредит-Дніпро”
**

 4 058 769 514 135 3 544 634 35 748 

26 ВАТ “Морський Транспортний Банк” 3 779 032 518 380 3 260 652 26 469 

27 ЗАТ “ПроКредит Банк”
**

 3 453 914 260 151 3 193 763 1 226 

28 ВАТ “БТА Банк” 3 178 432 1 532 176 1 646 256 10 664 

29 ВАТ “БМ Банк” 3 123 909 357 365 2 766 544 10 102 

30 ВАТ “Фольксбанк” 2 971 111 330 994 2 640 118 16 049 

31 ВАТ “Піреус Банк МКБ” 2 781 946 469 457 2 312 490 16 573 

32 ЗАТ “Кредит Європа Банк”
**

 2 651 130 510 598 2 140 532 2 776 

33 ВАТ “СЕБ Банк” 2 496 152 290 349 2 205 803 2 876 

34 ТзОВ “Банк Ренесанс Капітал”
**

 2 387 107 153 007 2 234 100 1 157 

35 ЗАТ “Хоум Кредіт Банк”
**

 1 772 636 323 157 1 449 479 3 775 

36 ВАТ “Астра Банк” 1 602 768 1 051 348 551 419 1 348 

37 АБ “Факторіал-Банк” 1 811 024 219 845 1 591 179 2 092 

38 ВАТ “БГ Банк” 1 354 045 285 660 1 068 385 13 463 

39 ЗАТ “Міжнародний Iпотечний Банк”
**

 1 256 553 361 917 894 636 752 

40 АБ “Енергобанк” 1 231 534 208 700 1 022 835 14 360 

41 ЗАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” 1 084 151 152 308 931 843 5 775 

42 АКБ “Золоті Ворота” 1 011 996 115 449 896 547 2 439 

43 ВАТ “Плюс Банк” 610 441 182 536 427 905 1 556 

44 ВАТ Банк “Траст”
**

 387 108 81 204 305 904 65 

45 ВАТ “Банк Руский Стандарт”
**

 377 784 40 082 337 702 1 820 

46 ВАТ “Профін Банк”  247 195 71 745 175 450 1 100 

47 ЗАТ “Кредитвест Банк”
**

 180 327 75 899 104 428 550 

48 ЗАТ АБ “Радабанк” 114 462 86 931 27 531 1 921 

49 ТзОВ “Банк Фамільний” 113 038 47 442 65 596 19 

50 ЗАТ “Укрбудінвестбанк” 92 161 62 400 29 760 1 924 

51 ВАТ АБ “Приватінвест” 89 578 74 087 15 490 1 434 

Разом по банках з іноземним капіталом 507 300 361 55 734 923 451 565 434 3 355 291 

ВСЬОГО по банківській системі України 926 085 498 119 263 048 806 823 449 7 304 241 

*
   Розраховано за даними: [172]; [106]. 

**
  Банки зі 100 % іноземним капіталом. 
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Таблиця Р.4 

Структура активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

банків з іноземним капіталом в Україні  

станом на 01.01.2010 р., тис. грн.
 *
 

Номер  

за пор. 
Банк Активи 

Власний 

капітал 
Зобов’язання 

Чистий прибуток / 

збиток 

1 ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” 54 048 003 5 312 935 48 735 067 -2 019 070 

2 ПАТ “УкрСиббанк” 46 347 845 4 901 543 41 446 302 -1 243 558 

3 АКБ соціального розвитку “Укрсоцбанк” 43 656 898 6 027 855 37 629 043 126 761 

4 ПАТ “Промінвестбанк” 30 437 197 5 609 573 24 827 624 -2 750 815 

5 ПАТ “ОТП Банк”** 29 395 221 2 839 925 26 555 296 -435 343 

6 ВАТ “ВТБ Банк” 28 780 058 3 248 102 25 531 956  456 

7 ПАТ “Альфа-Банк” 28 693 564 2 877 993 25 815 571 -348 405 

8 ВАТ КБ “Надра” 24 845 773 474 694 24 371 079 -1 363 775 

9 АКБ “Форум” 19 453 192 1 866 547 17 586 645 -664 557 

10 ПАТ “Сведбанк” 13 852 722 -1 827 303 15 680 025 -4 342 240 

11 ВАТ “Кредитпромбанк” 13 578 404 122 463 12 355 941 -307 430 

12 ПАТ “IНГ Банк Україна”** 9 669 979 1 400 042 8 299 937 144 246 

13 ПАТ “Універсал Банк” 9 109 235 835 782 8 273 452 -230 889 

14 ВАТ “УніКредит Банк”** 8 692 946 828 452 7 864 494 2 602 

15 ПАТ “Ерсте Банк”** 8 487 134 1 017 874 7 469 260 -345 726 

16 ПАТ КБ “Правекс-Банк”** 7 541 430 1 191 980 6 349 450 -710 801 

17 ВАТ “ВіЕйБі Банк” 7 258 175 672 190 6 585 984 -381 738 

18 ПАТ “Дочірній Банк Сбербанку Росії”** 6 197 749 1 061 392 5 136 356 10 105 

19 ПАТ “Iндекс-Банк” 5 636 998 246 545 5 390 454 -299 623 

20 ВАТ “Кредобанк” 5 475 154 591 208 4 883 946 -528 051 

21 ВАТ “Морський Транспортний Банк” 5 092 578 511 466 4 581 112 733 

22 ПАТ “Банк Кредит Дніпро”** 4 833 934 569 292 4 264 641 15 730 

23 ПАТ “Каліон Банк Україна”** 4 502 533 698 413 3 804 120 258 658 

24 ПАТ “Сітібанк”** 4 168 098 814 274 3 353 824 451 452 

25 АБ “Київська Русь” 3 743 459 288 834 3 454 624 -81 417 

26 ПАТ АКБ “Iндустріалбанк” 3 452 369 555 425 2 896 944 4 065 

27 ПАТ “СЕБ Банк” 3 384 177 422 116 2 962 061 -224 832 

28 ВАТ “Піреус Банк МКБ” 3 180 404 293 177 2 887 227 -285 462 

29 ПАТ “Мегабанк” 3 172 008 634 026 2 537 982 1 581 

30 ВАТ “БМ Банк” 2 925 776 243 759 2 682 017 -112 749 

31 ПАТ “Фольксбанк” 2 912 381 219 335 2 693 046 -111 456 

32 ПАТ “ПроКредит Банк”** 2 841 579 271 324 2 570 255 -65 335 

33 ПАТ “Кредит Європа Банк”** 1 679 723 498 110 1 181 613 -13 915 

34 ВАТ “Астра Банк” 1 505 470 1 054 884 450 586 3 536 

35 ВАТ “Хоум Кредит Банк”** 1 304 132 349 206 954 926 15 942 

36 ВАТ “Платинум Банк”** 1 216 669 362 688 853 981 771 

37 ВАТ “БГ Банк” 1 193 585 276 999 916 586 -20 027 

38 АБ “Енергобанк” 1 175 952 262 512 913 440 1 502 

39 ПАТ “Місто Банк” 1 040 456 149 131 891 326 -52 945 

40 ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” 955 284 106 854 848 430 -46 701 

41 АКБ “Золоті Ворота” 946 158 114 417 831 741 -18 552 

42 ПАТ “Банк Ренесанс Капітал”** 921 055 212 414 608 641 1 406 

43 ПАТ “Плюс Банк” 421 954 183 203 238 752 672 

44 ВАТ Банк “Траст”** 376 962 77 828 299 134 39 

45 ВАТ “Кредитвест Банк”** 294 724 76 682 218 042 782 

46 ВАТ “Дойче Банк ДБУ”** 224 591 222 112 2 478 -6 554 

47 ПАТ “Профін Банк” 207 529 115 681 91 848 907 

48 ВАТ “Банк Руский Стандарт”** 199 287 50 610 148 677 -21 472 

49 ПАТ “Укрбудінвестбанк” 122 220 72 354 49 866 945 

50 ПАТ “Акціонерний банк “Радабанк” 105 774 89 229 16 544 2 299 

Разом по банках з іноземним капіталом 459 258 498 49 096 147 408 992 346 -15 988 248 

ВСЬОГО по банківській системі України 873 449 573 120 207 619 753 241 949 -31 491 841 
*
  Розраховано за даними: [172]; [106]. 

**
   Банки зі 100 % іноземним капіталом. 
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Таблиця Р.5 

Структура активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

банків з іноземним капіталом в Україні станом на 01.01.2011 р., тис. грн.
 *
 

Номер  

за пор. 
Банк Активи 

Власний 

капітал 
Зобов’язання 

Чистий прибуток / 

збиток 
1 ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” 55 100 385 6 441 276 48 659 109 745 

2 ПАТ “УкрСиббанк” 46 128 187 4 855 443 41 272 744 -3 145 186 

3 ПАТ “Укрсоцбанк” 41 603 497 6 570 187 35 033 310 28 944 

4 ПАТ “Промінвестбанк” 34 612 855 4 589 742 30 023 113 -844 981 

5 ПАТ “ВТБ Банк” 33 144 592 4 343 421 28 801 172 -483 618 

6 ПАТ “Альфа-Банк” 26 594 816 3 121 193 23 473 623 1 012 

7 ПАТ “ОТП Банк”** 24 681 819 3 436 974 21 244 845 609 432 

8 ПАТ КБ “Надра” 22 907 651 479 434 22 428 217 4 740 

9 ПАТ “Кредитпромбанк” 14 234 951 1 857 015 12 377 936 25 294 

10 АКБ “Форум” 14 021 108 764 801 13 256 307 -3 282 345 

11 ПАТ “Сведбанк” 12 249 752 1 476 078 10 773 673 86 155 

12 ПАТ “Дочірній Банк Сбербанку Росії”** 9 924 447 1 105 192 8 819 255 -1 468 846 

13 ПАТ “Ерсте Банк” 9 831 912 1 384 905 8 447 007 -133 794 

14 ПАТ “IНГ Банк Україна”** 9 632 938 1 531 627 8 101 312 267 800 

15 ПАТ “Універсал Банк” 8 584 523 545 927 8 038 596 -593 591 

16 ПАТ “УніКредит Банк”** 8 493 707 870 683 7 623 024 40 130 

17 ПАТ “ВіЕйБі Банк” 6 661 920 279 776 6 382 144 -621 347 

18 ПАТ “Банк Кредит Дніпро”** 6 036 371 577 704 5 458 667 4 567 

19 ПАТ “Сітібанк”** 5 772 061 706 030 5 066 031 302 134 

20 ПАТ КБ “Правекс-Банк”** 5 655 515 890 690 4 764 824 -188 413 

21 ПАТ “Iндекс-Банк” 5 332 316 722 163 4 610 153 -23 388 

22 АБ “Київська Русь” 4 949 093 284 542 4 664 551 5 668 

23 ПАТ “Кредобанк” 4 449 715 624 522 3 825 193 -391 854 

24 ПАТ КІБ “Креді Агріколь”** 4 377 790 511 386 3 866 403 97 658 

25 ПАТ “БТА Банк” 3 834 319 1 535 584 2 298 735 5 888 

26 ПАТ “Марфін Банк” 4 127 916 509 520 3 618 396 6 045 

27 ПАТ “Піреус Банк МКБ” 3 588 413 293 136 3 295 277 -286 364 

28 ПАТ “Мегабанк” 3 509 088 636 701 2 872 387 2 026 

29 ПАТ “Індустріалбанк” 3 281 533 686 382 2 595 151 10 020 

30 ПАТ “СЕБ Банк” 3 071 218 457 720 2 613 498 -259 837 

31 ПАТ “Фольксбанк” 2 771 439 226 688 2 544 752 -92 647 

32 ПАТ “БМ Банк” ** 2 736 972 328 521 2 408 450 -14 995 

33 ПАТ “ПроКредит Банк”** 2 403 712 300 900 2 102 811 -12 506 

34 ПАТ “Експобанк” 2 120 178 248 651 1 871 527 -122 856 

35 АБ “Енергобанк” 1 773 594 218 745 1 554 848 -46 901 

36 ПАТ “Місто Банк” 1 715 379 176 697 1 538 682 -14 525 

37 ПАТ “Платинум Банк”** 1 630 777 372 096 1 258 680 9 409 

38 ПАТ “Астра Банк” ** 1 580 575 1 073 404 507 171 17 811 

39 ПАТ “БГ Банк” 1 487 031 292 661 1 194 371 362 

40 ПАТ “Кредит Європа Банк”** 1 369 224 506 275 862 949 8 237 

41 ПАТ “Хоум Кредит Банк”** 1 162 487 350 109 812 379 10 103 

42 АКБ “Золоті Ворота” 1 095 890 101 916 993 973 -22 801 

43 ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” 950 400 73 441 876 959 -142 

44 ПАТ “Західінкомбанк” 880 694 233 131 647 563 94 

45 ПАТ “Плюс Банк” 809 108 189 676 619 432 7 112 

46 ПАТ “Соцкомбанк” 635 385 117 391 517 994 -50 452 

47 ПАТ “Банк Ренесанс Капітал”** 531 423 212 584 318 839 170 

48 ПАТ “Банк Руский Стандарт”** 507 685 111 875 395 810 252 

49 ПАТ “Кредитвест Банк” 340 561 76 936 263 625 255 

50 ПАТ Банк “Траст”** 324 828 78 778 246 049 180 

51 ПАТ “Дойче Банк ДБУ”** 235 055 193 053 42 002 -28 950 

52 ПАТ “Профін Банк” 221 890 115 124 106 766 712 

53 ПАТ “Укрбудінвестбанк” 136 688 77 315 59 373 270 

54 ПАТ “Радабанк” 113 974 95 701 18 273 6 472 

Разом по банках з іноземним капіталом 463 929 357 57 861 422 406 067 931 -10 570 642 

ВСЬОГО по банківській системі України 942 083 994 137 725 113 804 358 877 -13 026 584 
*
   Розраховано за даними: [172]; [106]. 

**
  Банки зі 100 % іноземним капіталом. 
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Таблиця Р.6 

Структура активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

банків з іноземним капіталом в Україні станом на 01.01.2012 р., тис. грн.
 *
 

Номер  
за пор. 

Банк Активи 
Власний 
капітал 

Зобов’язання 
Чистий прибуток / 

збиток 

1 ПАТ КБ “Приватбанк” 145 118 473 16 746 978 128 371 495 1 425 816 

2 ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” 51 347 408 6 471 861 44 875 547 30 655 

3 ПАТ “Укрсоцбанк” 40 206 926 6 607 773 33 599 153 14 853 

4 ПАТ “Промінвестбанк” 38 160 931 5 081 888 33 079 043 29 977 

5 ПАТ “ВТБ Банк” 37 067 206 4 056 647 33 010 559 581 525 

6 ПАТ “УкрСиббанк” 32 868 231 1 258 927 31 609 303 -3 717 329 

7 ПАТ “Альфа-Банк” ** 27 964 574 4 075 070 23 889 504 17 454 

8 ПАТ КБ “Надра” 26 739 232 4 028 916 22 710 316 2 001 

9 ПАТ “Дельта Банк” 23 216 416 1 449 536 21 766 880 469 338 

10 ПАТ “ОТП Банк”** 22 784 720 3 426 980 19 357 740 581 760 

11 ПАТ “Дочірній Банк Сбербанку Росії”** 16 932 522 2 214 861 14 717 661 257 081 

12 ПАТ “Кредитпромбанк” ** 12 507 722 2 128 905 10 378 817 -683 808 

13 ПАТ “IНГ Банк Україна”** 10 771 234 1 704 230 9 067 005 172 603 

14 ПАТ “Банк Форум” 10 474 126 1 491 141 8 982 984 -777 209 

15 ПАТ “Ерсте Банк” 10 005 837 1 211 834 8 794 002 -171 992 

16 ПАТ “ВіЕйБі Банк” 9 128 325 332 415 8 795 909 -497 361 

17 ПАТ “Банк Кредит Дніпро”** 8 555 919 600 040 7 955 879 1 959 

18 ПАТ “Сведбанк” 8 419 467 953 499 7 465 968 -520 220 

19 ПАТ “Креді Агріколь Банк” 6 891 616 763 731 6 127 885 45 964 

20 ПАТ “УніКредит Банк”** 6 555 815 905 617 5 650 198 36 954 

21 ПАТ “Універсал Банк” 6 461 455 455 093 6 006 362 -418 667 

22 ПАТ КБ “Правекс-Банк”** 5 805 819 1 060 324 4 745 495 -131 649 

23 ПАТ “БТА Банк” 5 743 828 1 557 488 4 186 340 4 775 

24 ПАТ “Київська Русь” 5 644 180 430 179 5 214 001 7 277 

25 ПАТ “Сітібанк”** 5 574 256 785 303 4 788 954 409 216 

26 ПАТ “Марфін Банк” 4 563 473 521 180 4 042 293 1 128 

27 ПАТ “Мегабанк” 4 540 029 651 166 3 888 862 3 493 

28 ПАТ КІБ “Креді Агріколь”** 4 221 570 616 727 3 604 844 194 311 

29 ПАТ “Піреус Банк МКБ” 4 160 707 551 950 3 608 757 -649 574 

30 ПАТ “Кредобанк” 3 794 117 720 748 3 073 369 93 630 

31 ПАТ “Платинум Банк”** 3 754 956 375 067 3 379 889 2 970 

32 ПАТ “Індустріалбанк” 3 388 027 726 334 2 661 693 17 926 

33 ПАТ “БМ Банк” ** 3 367 605 291 157 3 076 448 -36 351 

34 ПАТ “СЕБ Банк” 3 227 855 458 824 2 769 030 4 369 

35 ПАТ “Фольксбанк” 2 944 205 413 313 2 530 892 38 232 

36 ПАТ “Банк Кіпру” 2 646 525 696 742 1 949 783 -82 532 

37 ПАТ “ПроКредит Банк”** 2 404 819 271 245 2 133 575 22 329 

38 ПАТ “Експобанк” 2 191 596 257 404 1 934 192 -9 509 

39 АБ “Енергобанк” 1 816 641 231 174 1 585 467 -35 032 

40 ПАТ “Астра Банк” ** 1 727 402 1 095 813 631 589 22 845 

41 ПАТ “Банк Перший” 1 513 725 294 619 1 219 106 172 

42 ПАТ “Кредит Європа Банк”** 1 506 413 507 719 998 693 9 562 

43 ПАТ “Ідея Банк” 1 480 729 205 014 1 275 715 6 523 

44 ПАТ “Банк Руский Стандарт”** 1 453 843 112 871 1 340 972 996 

45 ПАТ “Банк Золоті Ворота” 1 369 764 106 212 1 263 552 1 026 

46 ПАТ “Діві Банк”** 1 090 526 126 022 964 503 1 022 

47 ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” 992 820 140 311 852 509 -140 166 

48 ПАТ “Західінкомбанк” 795 553 234 056 561 497 925 

49 ПАТ “Банк Ренесанс Капітал”** 745 120 240 402 504 718 27 818 

50 ПАТ Банк “Контракт” 644 985 120 440 524 545 537 

51 ПАТ “Дойче Банк ДБУ”** 450 544 160 836 289 709 -33 412 

52 ПАТ “Кредитвест Банк” 375 973 96 334 279 639 3 528 

53 ПАТ “Профін Банк” 335 438 116 359 219 079 728 

54 ПАТ Банк “Траст”** 325 816 81 792 244 024 17 

55 ПАТ “Укрбудінвестбанк” 162 733 94 304 68 429 913 

Разом по банках з іноземним капіталом 636 939 747 80 315 371 556 624 373 -3 360 603 

ВСЬОГО по банківській системі України 1 054 272 287 155 486 926 898 785 345 -7 707 548 
*
   Розраховано за даними: [172]; [106]. 

**
  Банки зі 100 % іноземним капіталом. 
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Таблиця Р.7 

Структура активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

банків з іноземним капіталом в Україні  

станом на 01.01.2013 р., тис. грн.
 *
 

Номер  

за пор. 
Банк Активи 

Власний 

капітал 
Зобов’язання 

Чистий прибуток / 

збиток 

1 ПАТ КБ “Приватбанк” 172 428 712 18 300 761 154 127 951 1 532 760 

2 ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” 47 694 486 6 346 028 41 348 458 33 847 

3 ПАТ “Промінвестбанк” 41 318 058 5 273 397 36 044 661 224 766 

4 ПАТ “Укрсоцбанк” 38 829 858 7 657 085 31 172 772 8 072 

5 ПАТ “ВТБ Банк” 34 212 327 4 050 855 30 161 472 951 404 

6 ПАТ “Дельта Банк” 29 842 468 3 010 265 26 832 203 97 858 

7 ПАТ КБ “Надра” 27 684 454 4 029 926 23 654 528 1 010 

8 ПАТ “Дочірній Банк Сбербанку Росії”** 27 025 933 3 100 593 23 925 340 410 073 

9 ПАТ “УкрСиббанк” 25 888 436 2 628 830 23 259 607 65 187 

10 ПАТ “Альфа-Банк” ** 25 588 815 4 099 882 21 488 933 36 251 

11 ПАТ “ОТП Банк”** 20 314 986 3 488 303 16 826 683 261 527 

12 ПАТ “ВіЕйБі Банк” 13 282 646 1 200 011 12 082 635 -232 404 

13 ПАТ “Креді Агріколь Банк” 13 175 745 1 556 782 11 618 963 408 502 

14 ПАТ “Кредитпромбанк” ** 12 216 786 2 065 927 10 150 858 -48 866 

15 ПАТ “IНГ Банк Україна”** 11 526 360 2 092 620 9 433 741 552 362 

16 ПАТ “Банк Форум” 8 667 272 1 475 709 7 191 563 4 284 

17 ПАТ “Банк Кредит Дніпро”** 8 370 821 595 768 7 775 052 1 647 

18 ПАТ “Ерсте Банк” ** 8 032 675 1 409 759 6 622 916 -466 363 

19 ПАТ “Універсал Банк” 7 012 227 601 039 6 411 188 -272 599 

20 ПАТ “УніКредит Банк”** 6 441 284 957 417 5 483 867 54 041 

21 ПАТ “БТА Банк” 5 888 641 1 542 226 4 346 415 -103 573 

22 ПАТ КБ “Правекс-Банк”** 5 180 859 1 262 707 3 918 152 -302 285 

23 ПАТ “Сітібанк”** 5 201 506 863 074 4 338 432 484 023 

24 ПАТ “Фідобанк” 4 936 847 1 141 523 3 795 323 91 323 

25 ПАТ “Мегабанк” 4 840 058 656 324 4 183 734 2 005 

26 ПАТ “Кредобанк” 4 507 780 597 312 3 910 468 -61 025 

27 ПАТ “Діві Банк”** 4 150 630 595 001 3 555 628 4 295 

28 ПАТ “Марфін Банк” 4 126 061 624 170 3 501 890 1 151 

29 ПАТ “Платинум Банк”** 3 697 022 382 864 3 314 158 6 119 

30 ПАТ “Сведбанк” 3 304 187 246 209 3 057 978 -527 275 

31 ПАТ “Індустріалбанк” 3 217 325 805 595 2 411 730 10 440 

32 ПАТ “Піреус Банк МКБ” 3 084 880 612 502 2 472 377 60 920 

33 ПАТ “Банк Кіпру” 2 739 732 736 391 2 003 341 40 690 

34 ПАТ “Банк Руский Стандарт”** 2 729 174 177 943 2 551 231 15 030 

35 ПАТ “БМ Банк” ** 2 526 585 245 119 2 281 466 -206 244 

36 ПАТ “ПроКредит Банк”** 2 277 932 278 060 1 999 873 48 093 

37 ПАТ “Ідея Банк” 2 259 929 267 276 1 992 653 8 001 

38 ПАТ “Фольксбанк” 2 243 156 478 941 1 764 214 66 444 

39 ПАТ “Дойче Банк ДБУ”** 2 052 494 194 874 1 857 620 35 949 

40 ПАТ “Банк Перший” 1 951 295 297 206 1 654 089 792 

41 ПАТ “Експобанк” 1 898 332 317 015 1 581 317 -40 362 

42 ПАТ “Астра Банк” ** 1 817 278 1 145 306 671 972 78 526 

43 ПАТ “Енергобанк” 1 735 240 301 114 1 434 126 -29 401 

44 ПАТ “Кредит Європа Банк”** 1 401 788 494 997 906 790 45 

45 ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк” ** 987 676 264 597 723 079 13 748 

46 ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” 916 024 145 331 770 693 23 104 

47 ПАТ “Західінкомбанк” 824 934 234 285 590 649 229 

48 ПАТ “Банк Ренесанс Капітал”** 723 051 234 292 488 759 7 950 

49 ПАТ Банк “Траст”** 439 778 81 777 358 001 111 

50 ПАТ “Кредитвест Банк” ** 346 422 107 574 238 848 11 240 

51 ПАТ “Укрбудінвестбанк” 245 327 123 827 121 500 1 398 

52 ПАТ “НК Банк” 192 334 83 664 108 671 90 

53 ПАТ “Профін Банк” 180 765 132 431 48 334 -51 050 

Разом по банках з іноземним капіталом 662 179 388 89 612 484 572 566 904 3 313 860 

ВСЬОГО по банківській системі України 1 127 179 379 170 196 262 956 983 118 4 898 805 
*
   Розраховано за даними: [134]; [172]; [106]. 

**
  Банки зі 100 % іноземним капіталом. 
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Таблиця Р.8 

Структура активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

банків з іноземним капіталом в Україні  

станом на 01.01.2014 р., тис. грн
 *
 

Номер 

за пор. 
Банк Активи 

Власний 

капітал 
Зобов’язання Прибуток / збиток 

1 ПАТ КБ “Приватбанк” 214 490 857 20 311 621 194 179 236 1 873 392 

2 ПАТ “Дельта Банк” 55 298 418 3 325 344 51 973 074 302 701 

3 ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” 43 460 101 7 236 738 36 223 363 730 045 

4 ПАТ “Укрсоцбанк” 43 056 668 8 667 738 34 388 930 10 988 

5 ПАТ “Промінвестбанк” 39 737 492 5 384 190 34 353 302 -2 575 269 

6 ПАТ “Дочірній Банк Сбербанку Росії”** 35 094 686 3 666 785 31 427 900 572 788 

7 ПАТ КБ “Надра” 31 115 869 4 032 299 27 083 569 2 374 

8 ПАТ “Альфа-Банк” ** 29 293 387 4 198 756 25 094 631 13 080 

9 ПАТ “ВТБ Банк” 25 285 690 3 206 944 22 078 746 -194 042 

10 ПАТ “УкрСиббанк” 24 111 742 2 650 275 21 461 468 24 503 

11 ПАТ “ВіЕйБі Банк” 21 061 120 2 101 868 18 959 252 1 856 

12 ПАТ “ОТП Банк”** 18 722 348 3 359 401 15 362 947 117 293 

13 ПАТ “Креді Агріколь Банк” 14 142 893 1 665 664 12 477 229 368 745 

14 ПАТ “Фідобанк” 11 425 092 2 522 060 8 903 033 26 224 

15 ПАТ “IНГ Банк Україна”** 9 665 451 1 644 585 8 020 866 76 122 

16 ПАТ “Універсал Банк” 6 571 103 546 575 6 024 528 4 395 

17 ПАТ “БТА Банк” 6 115 953 1 572 592 4 543 362 12 254 

18 ПАТ “Банк Кредит Дніпро”** 5 891 901 576 382 5 315 518 -23 013 

19 ПАТ “Сітібанк”** 6 012 520 936 727 5 075 793 483 374 

20 ПАТ “Діві Банк”** 5 983 754 622 600 5 361 154 27 904 

21 ПАТ “Платинум Банк”** 5 794 708 419 099 5 375 608 34 395 

22 ПАТ “Мегабанк” 5 438 012 675 629 4 762 383 20 095 

23 ПАТ КБ “Правекс-Банк”** 4 504 311 1 112 274 3 392 037 -66 115 

24 ПАТ “Кредобанк” 4 381 847 642 943 3 738 904 498 

25 ПАТ “Експобанк” 3 658 378 382 074 3 276 303 65 059 

26 ПАТ “Банк Руский Стандарт”** 3 651 615 335 387 3 316 227 56 499 

27 ПАТ “Банк Перший” 2 893 811 297 033 2 596 777 1 103 

28 ПАТ “Ідея Банк” 2 866 522 337 462 2 529 060 8 927 

29 ПАТ “БМ Банк” ** 2 676 783 267 914 2 408 869 -173 897 

30 ПАТ “Банк Кіпру” 2 600 521 737 268 1 863 253 628 

31 ПАТ “Марфін Банк” 2 530 838 626 495 1 904 343 1 000 

32 ПАТ “Піреус Банк МКБ” 2 517 559 410 403 2 107 156 -173 007 

33 ПАТ “ПроКредит Банк”** 2 485 130 335 394 2 149 736 58 745 

34 ПАТ “Банк Національний кредит” 2 243 064 153 176 2 089 888 1 620 

35 ПАТ “ВіЕс Банк” 2 217 625 539 969 1 677 656 65 157 

36 ПАТ “Енергобанк” 2 142 853 304 575 1 838 277 2 400 

37 ПАТ “Дойче Банк ДБУ”** 1 849 616 218 799 1 630 817 22 441 

38 ПАТ “Кредит Європа Банк”** 1 555 220 354 567 1 200 653 105 816 

39 ПАТ “Банк “Юнісон”** 1 349 669 335 061 1 014 608 272 

40 ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” 1 233 927 153 303 1 080 624 7 251 

41 ПАТ “Астра Банк” ** 1 010 364 158 837 851 527 4 444 

42 ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк” ** 921 715 276 036 645 679 12 034 

43 ПАТ “Західінкомбанк” 785 866 234 398 551 469 38 

44 ПАТ Банк “Траст”** 545 077 82 401 462 676 525 

45 ПАТ “Кредитвест Банк” ** 510 317 123 592 386 724 16 018 

46 ПАТ “Асвіо Банк” 474 566 127 725 346 842 1 909 

47 ПАТ “Профін Банк” 402 062 127 150 274 912 -5 191 

48 ПАТ “Банк Авангард” 373 519 122 136 251 382 201 

49 ПАТ “Укрбудінвестбанк” 364 836 125 927 238 910 1 815 

Разом по банках з іноземним капіталом 710 517 377 88 246 173 622 271 204 1 926 397 

Разом по банках з 100% інозем. капіталом 137 518 572 19 024 599 118 493 973 1 338 725 

ВСЬОГО по банківській системі України 1 277 508 651 192 598 964 1 084 909 687 1 436 304 
*
   Розраховано за даними: [172]; [106]. 

**
  Банки зі 100 % іноземним капіталом. 
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Закінчення додатка Р 

Таблиця Р.9 

Структура активів, власного капіталу, зобов’язань і фінансових результатів 

банків з іноземним капіталом в Україні станом на 01.01.2015 р., тис. грн
 *
 

Номер 
за пор. 

Банк Активи Власний капітал Зобов’язання Прибуток / збиток 

1 ПАТ КБ “Приватбанк” 204 585 003 22 696 359 181 888 644 749 036 
2 ПАТ “Дельта Банк” 60 303 279 4 749 714 55 553 565 46 278 
3 ПАТ “Промінвестбанк” 52 656 224 6 075 543 46 580 681 -3 453 846 
4 ПАТ “Укрсоцбанк” 48 258 327 6 238 628 42 019 699 -2 662 247 
5 ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” 46 859 432 6 148 300 40 711 132 -1 367 334 
6 ПАТ “Дочірній Банк Сбербанку Росії”** 46 740 331 3 904 103 42 836 228 108 049 
7 ПАТ “Альфа-Банк” ** 36 693 914 3 509 689 33 184 225 -744 050 
8 ПАТ “ВТБ Банк” 36 502 261 5 087 654 31 414 607 642 795 
9 ПАТ КБ “Надра” 35 877 943 3 385 509 32 492 433 -1 041 004 
10 ПАТ “УкрСиббанк” 26 336 775 1 780 587 24 556 188 -870 138 
11 ПАТ “ОТП Банк”** 21 505 504 1 374 817 20 130 687 -1 999 097 
12 ПАТ “Креді Агріколь Банк” 21 079 321 1 413 659 19 665 662 90 416 
13 ПАТ “IНГ Банк Україна”** 12 097 591 1 873 465 10 224 126 228 880 
14 ПАТ “ВіЕйБі Банк” 11 426 190 -7 132 649 18 558 839 -10 055 368 
15 ПАТ “Фідобанк” 11 229 359 2 536 701 8 692 658 524 
16 ПАТ “Сітібанк”** 10 545 173 1 800 058 8 745 115 1 379 831 
17 ПАТ “Банк Кредит Дніпро”** 7 551 715 737 469 6 814 246 -109 978 
18 ПАТ “Платинум Банк”** 7 133 816 255 914 6 877 902 -280 990 
19 ПАТ “Мегабанк” 6 909 589 711 970 6 197 619 35 861 
20 ПАТ “Універсал Банк” 6 258 102 588 374 5 669 729 -467 937 
21 ПАТ “Кредобанк” 6 029 790 493 564 5 536 226 4 591 
22 ПАТ КБ “Правекс-Банк”** 4 914 614 801 079 4 113 536 -293 657 
23 ПАТ “ПроКредит Банк”** 4 475 731 412 133 4 063 598 78 663 
24 ПАТ “БМ Банк” ** 3 437 150 858 358 2 578 792 133 317 
25 ПАТ “Піреус Банк МКБ” 3 228 079 528 073 2 700 006 -323 827 
26 ПАТ “Експобанк” 3 105 423 -660 270 3 765 693 -1 095 592 
27 АТ “ТАСКОМБАНК” 2 954 371 334 338 2 620 032 12 321 
28 ПАТ “Ідея Банк” 2 899 642 349 013 2 550 629 10 740 
29 ПАТ “БТА Банк” 2 784 338 1 570 259 1 214 079 2 125 
30 ПАТ “ВіЕс Банк” 2 646 414 638 211 2 008 204 40 598 
31 ПАТ “Марфін Банк” 2 607 104 531 167 2 075 937 -112 815 
32 ПАТ “Банк Форвард”** 2 305 040 292 048 2 012 992 10 403 
33 ПАТ “Кредит Європа Банк”** 2 258 907 424 145 1 834 762 170 086 
34 ПАТ “Енергобанк” 2 098 037 307 761 1 790 276 2 501 
35 ПАТ “ФІНБАНК” 1 799 051 198 629 1 600 422 -32 708 
36 ПАТ “Діві Банк”** 1 797 936 572 528 1 225 408 -50 775 
37 ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк” ** 1 475 469 306 806 1 168 663 30 770 
38 ПАТ “БГ БАНК” 1 300 910 -318 227 1 619 137 -659 462 
39 ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” 1 117 117 181 056 936 061 27 350 
40 ПАТ “Дойче Банк ДБУ”** 862 534 246 939 615 595 27 931 
41 ПАТ Банк “Контракт” 739 746 99 578 640 168 -30 697 
42 ПАТ “Банк “Юнісон”** 718 953 342 323 376 630 4 616 
43 ПАТ Банк “Траст”** 708 933 82 608 626 325 207 
44 ПАТ “Кредитвест Банк” ** 663 639 139 794 523 845 16 202 
45 ПАТ “Профін Банк” 527 718 130 338 397 380 3 192 
46 ПАТ “НЕОС Банк” 511 970 137 105 374 864 -598 160 
47 ПАТ “Укрбудінвестбанк” 470 256 127 691 342 565 1 560 
48 ПАТ “Банк Авангард” 441 374 137 736 303 638 14 359 
49 ПАТ “Асвіо Банк” 424 149 129 337 294 812 1 620 
50 АТ “НК Банк” 288 799 128 506 160 293 2 083 
51 ПАТ “Астра Банк” ** 170 595 162 621 7 974 992 

Разом по банках з іноземним капіталом 770 313 634 77 421 110 692 892 524 -22 371 785 

Разом по банках з 100% інозем. капіталом 166 057 542 18 096 894 147 960 648 -1 288 599 

ВСЬОГО по банківській системі України 1 316 717 870 148 062 606 1 168 655 263 -52 475 706 
*
   Розраховано за даними: [172]; [106]. 

**
  Банки зі 100 % іноземним капіталом. 
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Додаток С 

Кількість банків з іноземним капіталом та їхніх структурних підрозділів у 

регіонах України, станом на 01.01.2015 р.
*
 

Регіон 

К-сть 

зареєстро-

ваних 

банків 

К-сть 

зареєстро-

ваних 

банків з 

іноземним 

капіталом 

З них: к-сть 

зареєстро-

ваних 

банків зі 

100% 

іноземним 

капіталом 

Загальна 

кількість 

структурних 

підрозділів 

банків 

К-сть 

структур-

них 

підрозділів 

банків з 

іноземним 

капіталом 

З них: к-сть 

структурних 

підрозділів 

банків зі 

100% 

іноземним 

капіталом 

Усього 163 51 19 13005 6628 795 

АР Крим  0 0 0 0 0 0 

м. Севастополь 0 0 0 0 0 0 

області       

Вiнницька 0 0 0 442 220 16 

Волинська 0 0 0 272 129 5 

Днiпропетровська 11 1 0 1117 667 112 

Донецька 1 0 0 679 449 36 

Житомирська 0 0 0 267 160 11 

Закарпатська 1 0 0 368 147 16 

Запорiзька 3 0 0 572 281 38 

Iвано-Франкiвська 0 0 0 359 183 9 

Київська  1 0 0 630 205 29 

м. Київ 121 42 19 1491 899 222 

Кiровоградська 0 0 0 298 142 10 

Луганська 1 0 0 288 184 9 

Львiвська 6 3 0 829 371 41 

Миколаївська 0 0 0 385 181 23 

Одеська 8 2 0 976 411 47 

Полтавська 2 0 0 541 241 20 

Рiвненська 0 0 0 290 117 5 

Сумська 1 0 0 364 182 14 

Тернопiльська 0 0 0 225 129 6 

Харкiвська 4 2 0 904 557 73 

Херсонська 0 0 0 301 189 12 

Хмельницька 0 0 0 306 163 11 

Черкаська 0 0 0 481 186 15 

Чернiвецька 0 0 0 290 95 5 

Чернiгiвська 3 1 0 330 140 10 

Примітка. До структурних підрозділів зараховано: філії банків на території України, 

представництва банків на території України, відділення банків. 
*
  За даними [134]. 
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Додаток Т 

Концентрація активів, власного капіталу та зобов’язань банків з іноземним капіталом за групами банків в 

Україні, 01.01.2009–01.01.2015 рр. 

П
ер

іо

д
 

Група 

Активи Власний капітал Зобов’язання 
частка 

в 
групі 

частка в ак-
тивах інозем-

них банків 

частка в 
загальних 

обсягах активів 

частка 
в 

групі 

частка у влас-
ному капіталі 

іноземних банків 

частка в загаль-
них обсягах влас-

ного капіталу 

частка 
в 

групі 

частка у 
зобов’язаннях 

іноземних банків 

частка в загальних 
обсягах зобов’язань 

0
1

.0
1
.2

0
0

9
 

Група І 57,13 70,90 38,84 46,86 63,02 29,45 58,52 71,87 40,22 

Група ІІ 61,48 18,68 10,23 59,14 20,57 9,61 61,81 18,44 10,32 

Група ІІІ 63,14 8,46 4,64 63,71 12,70 5,94 63,03 7,94 4,44 

Група ІV 13,38 1,96 1,08 14,96 3,71 1,73 13,02 1,75 0,98 

0
1

.0
1
.2

0
1

0
 

Група І 54,94 72,53 38,13 38,65 64,07 26,17 57,26 73,48 39,90 

Група ІІ 59,64 17,96 9,45 62,09 19,60 8,01 59,35 17,83 9,68 

Група ІІІ 55,16 6,85 3,60 42,00 8,64 3,53 57,99 6,66 3,61 

Група ІV 17,00 2,66 1,40 28,55 7,69 3,14 14,22 2,04 1,11 

0
1

.0
1
.2

0
1

1
 

Група І 49,78 67,47 33,23 39,85 63,01 26,47 51,47 68,11 34,38 

Група ІІ 62,11 22,80 11,23 63,85 22,55 9,47 61,87 22,84 11,53 

Група ІІІ 46,17 5,95 2,93 44,04 6,37 2,68 46,51 5,89 2,97 

Група ІV 21,05 3,77 1,86 26,78 8,07 3,39 19,53 3,16 1,60 

0
1

.0
1
.2

0
1

2
 

Група І 65,55 72,60 43,86 54,44 69,00 35,64 67,42 73,12 45,28 

Група ІІ 72,31 17,67 10,67 62,11 17,90 9,25 74,09 17,63 10,92 

Група ІІІ 38,78 4,99 3,02 45,32 5,55 2,86 37,89 4,91 3,04 

Група ІV 27,16 4,74 2,86 29,26 7,55 3,90 26,68 4,34 2,69 

0
1

.0
1
.2

0
1

3
 

Група І 65,69 71,06 41,74 56,04 65,28 34,37 67,34 71,96 43,05 

Група ІІ 61,70 18,14 10,66 58,46 20,36 10,72 62,32 17,79 10,64 

Група ІІІ 40,46 6,20 3,64 56,90 7,28 3,83 38,36 6,03 3,61 

Група ІV 26,57 4,60 2,70 27,42 7,08 3,73 26,35 4,22 2,52 

0
1

.0
1
.2

0
1

4
 

Група І 65,84 76,13 42,34 55,71 71,03 32,54 67,45 76,86 44,08 

Група ІІ 42,18 13,17 7,33 33,08 15,85 7,26 44,32 12,79 7,34 

Група ІІІ 38,16 5,55 3,09 39,51 5,81 2,66 37,97 5,51 3,16 

Група ІV 27,96 5,14 2,86 25,97 7,31 3,35 28,43 4,84 2,77 

0
1

.0
1
.2

0
1

5
 

Група І 64,13 80,01 46,81 58,92 83,89 43,87 64,80 79,57 47,18 

Група ІІ 52,73 13,02 7,61 21,67 4,23 2,21 55,41 14,00 8,30 

Група ІІІ 43,90 5,62 3,29 69,76 9,24 4,83 40,90 5,22 3,09 

Група ІV 15,60 1,35 0,79 16,35 2,63 1,37 15,43 1,21 0,72 

*
 Розраховано автором за даними [106]. 5

3
7
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Додаток У 

Законодавчі та підзаконні акти правового ДРІБ в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок входження іноземного 

банку на український ринок 

 Цивільний Кодекс України 
 Господарський Кодекс України 

 Закон України “Про режим 

іноземного інвестування” 
 Закон України “Про захист 

іноземних інвестицій в Україні” 

 Закон України “Про зовнішньо-
економічну діяльність” 

 Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців” 

 Закон України “Про ліцензування 

певних видів господарської 
діяльності” 

 Закон України “Про банки і 

банківську діяльність” 
 Закон України “Про 

Національний банк України” 

 Закон України “Про акціонерні 
товариства” 

 Постанова КМУ “Про затвердже-

ння Порядку державної реєстрації 
(перереєстрації) іноземних інвести-

цій та її анулювання” 

 Положення Про порядок інозем-
ного інвестування в Україну, затве-

рджене Постановою Правління 

НБУ “Про врегулювання питань 
іноземного інвестування в 

Україну” 

 Положення НБУ “Про порядок 
реєстрації та ліцензування банків, 

відкриття відокремлених 

підрозділів” 
 Постанова Правління НБУ “Про 

затвердження Положення про по-

рядок надання банкам і філіям іно-
земних банків генеральних ліцензій 

на здійснення валютних операцій” 

та ін. 

Порядок припинення діяльності та 

виходу іноземного банку з ринку 

 Цивільний кодекс України 
 Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців” 
 Закон України “Про ліцензуван-

ня певних видів господарської 

діяльності” 
 Закон України “Про банки і 

банківську діяльність” 

 Закон України “Про систему га-
рантування вкладів фізичних 

осіб” 

 Закон України “Про акціонерні 
товариства” 

 Закон України “Про фінансові 

послуги та державне регулюван-
ня ринків фінансових послуг” 

 Постанова Правління НБУ “Про 

затвердження Положення про за-
стосування Національним банком 

України заходів впливу за 

порушення банківського 
законодавства” 

 Рішення Виконавчої дирекції 

ФГВФО “Про затвердження По-
ложення про виведення неплато-

спроможного банку з ринку” і ін. 

Порядок проведення діяльності іноземними банками та 

їхніми структурними підрозділами на українському ринку 

 Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України та ін. 

 Закон України “Про банки і банківську діяльність” 
 Закон України “Про Національний банк України” 

 Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 

 Постанова Правління НБУ “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах” 

 Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України” 

 Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про порядок формування та зберігання обов’язкових 
резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні” 

 Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних 

(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами” 
 Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в 

іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам” 

 Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджене Постановою Правління НБУ “Про 
затвердження нормативно-правових актів Національного банку України” 

Постанова Правління НБУ “Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до 

Національного банку України” 
 Постанова Правління НБУ “Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України” 

 Інші законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують здійснення банківських операцій 

Правові акти, пов’язані з веденням банківської діяльності 

 Кримінальний кодекс України 
 Цивільний процесуальний кодекс України 

 Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” 

 Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” 
 Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” 

 Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу” 

 Постанова Правління НБУ “Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” 

 Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок” 

 Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського 
законодавства” та ін. 

Правові акти, пов’язані з захистом та безпекою банківської діяльності 

5
3
8
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Додаток Ф 

Особливості та закономірності податкового регулювання ІБ за вимогами 

законодавства України [292] 

Податок Характеристика оподаткування БІК та ФІБ 

1 2 
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1. Об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом його походження з України та за її межами, 

який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності, на різниці, що 

виникають при: нарахуванні амортизації необоротних активів; формуванні резервів (сумнівних 

боргів, знецінення (зменшення корисності) активів); здійсненні фінансових операцій (процентів за 

борговими зобов’язаннями тощо). 

2. Основна ставка податку на прибуток становить 18 %. Доходи з джерелом їхнього походження з 

України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидента оподатковуються 

за правилами та ставками, визначеними для резидентів. Ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20 % 

застосовуються до доходів нерезидентів (ФІБ) та прирівняних до них осіб із джерелом їхнього 

походження з України згідно вимог Податкового кодексу України: а) за ставкою 18 % 

оподатковуються прибутки нерезидентів, отримані у вигляді доходів від безпроцентних 

(дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань; б) за ставкою 15 % утримують податок з 

доходів резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснюють на користь 

нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його 

походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської 

діяльності; в) не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів 

або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні 

папери, виконання зобов’язань за якими забезпечене державними або місцевими гарантіями, 

продані або розміщені нерезидентами за межами України через уповноважених агентів 

нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам, за отримані державою до державного чи 

місцевих бюджетів позики (кредити чи зовнішні запозичення) або кредити (позики), отримані 

суб’єктами господарювання, виконання яких забезпечено державними чи місцевими гарантіями. 

3. Для уникнення подвійного оподаткування шляхом повного чи часткового (шляхом зменшення 

ставки податку чи повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту 

потрібно сплатити відповідно до міжнародного договору України) звільнення від оподаткування 

згідно правил міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування 

нерезидент має подати необхідні документи (довідку, яка підтверджує, що нерезидент є 

резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір тощо). 
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1. ПДВ БІК сплачують на загальних підставах за операції з: передачі права власності на об’єкти 

застави позичальнику (кредитору); передачі об’єкта фінансового лізингу в користування 

лізингоотримувачу (орендарю); надання послуг з оренди банківських сейфів; продажу бланків 

дорожніх, банківських та іменних чеків, цінних паперів, розрахункових і платіжних документів, 

пластикових карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, які реалізуються для нумізматичних 

цілей. 

2. У разі продажу чи відчуження іншим особам банками майна, набутого ними у власність 

внаслідок звернення стягнення на таке майно, базою оподаткування є позитивна різниця між 

ціною постачання та ціною придбання такого майна. У разі купівлі майна у платника податку ціна 

придбання визначається з урахуванням ПДВ. 

3. Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з: розрахунково-клірингової, реєстраторської та 

депозитарної діяльності на ринку цінних паперів; діяльності з управління активами; передачі 

майна в заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) в забезпечення дійсної вимоги кредитора, 

повернення такого майна його власнику, якщо місце передачі знаходиться на митній території 

України; грошових виплат основної суми консолідованого іпотечного боргу та процентів, 

нарахованих на неї, об’єднання, купівлі (продажу) або повернення консолідованого іпотечного 

боргу відповідно до законодавства; обігу банківських металів та інших валютних цінностей (крім 

тих, які використовуються для нумізматичних цілей та іноземних монет з дорогоцінних металів, 

базою оподаткування яких є продажна вартість); надання послуг з інкасації, розрахунково-

касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, 

депозиту, вкладу, управління коштами та цінними паперами, доручення, надання, управління і 

відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами банків, кредитних гарантій і банківських 

поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства тощо. 
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Закінчення додатка Ф 

1 2 
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1. Платниками податку є БІК та банки-нерезиденти (ФІБ), які є: а) власниками нежитлової 

нерухомості (її частки) з базою оподаткування виходячи із загальної площі об’єкта такої 

нерухомості (на підставі документів про право власності) за ставкою податку, визначеною 

рішенням сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування та типу нерухомості у 

розмірі, що не перевищує 3 % розміру мінімальної заробітної плати, встановлено на 1 січня 

податкового періоду за 1 кв. м. бази оподаткування; б) власниками транспортних засобів 

(легкових автомобілів), зареєстрованих в Україні згідно з законодавством (з часом їхнього 

випуску менше п’яти років та середньоринковою вартістю понад 750 розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового періоду) за ставкою податку 25 тис. грн за 

кожен легковий автомобіль; в) власниками земельних ділянок, землекористувачами (базою 

оподаткування є нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта 

індексації та площа земельних ділянок, грошову оцінку яких не проведено) за ставкою податку у 

розмірі не більше 12 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, що перебувають у 

постійному користуванні юридичних осіб; 

2. Плату за землю сплачують банки у тому разі, якщо вони проводять діяльність у власній будівлі, 

яка розміщена на такій земельній ділянці. Як свідчить практика, більшість БІК орендують 

приміщення для проведення банківської діяльності, тому сплачують лише орендну плату. 
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Екологічний податок справляється для забезпечення екологічної безпеки, а також безпеки життя 

та здоров’я громадян з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти 

забруднювальних речовин, розміщення відходів, за утилізацію знятих з експлуатації транспортних 

засобів та ін. Екологічний податок сплачують БІК в Україні у разі здійснення викидів 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, зокрема, 

використання банками індивідуального газового опалення (у разі застосування централізованого 

опалення приміщень банку екологічний податок не сплачується). 
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Додаток Х 

Види правопорушень і розміри штрафних санкцій, які застосовують до 

банків з іноземним капіталом та їхніх відокремлених підрозділів [292] 

Види правопорушень Розміри штрафів 
Неподання у визначені строки документів для взяття на облік 

банку, реєстрації змін, подання документів із помилками чи 

відомостей у неповному обсязі тощо 

510 грн. та подвоюється у разі неусунення 

таких порушень протягом року 

Неподання, порушення строку та порядку подання банками з 

іноземним капіталом чи іншими фінансовими установами 

інформації про відкриття або закриття рахунків платників 

податків 

340 грн. за кожний випадок 

Виконання видаткових операцій за рахунком платника пода-

тків до отримання повідомлення про взяття рахунку на облік 

10 % від суми проведених операцій за рахунком 

за весь період, але не менше 850 грн. 

Неподання, подання з порушенням визначених строків, 

подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями 

або помилками податкової звітності про суми доходів, 

нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми 

утриманого з них податку тощо, що призвело до зменшення 

або збільшення податкових зобов’язань 

510 грн., а в разі повторного вчинення 

правопорушення протягом року – 1020 грн. 

Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій 

170 грн. за кожне неподання або несвоєчасне 

подання, у разі повторного вчинення 

правопорушення протягом року – 1020 грн. за 

кожне неподання або несвоєчасне подання 

Невиконання платником податків вимог щодо умов 

самостійного внесення змін до податкової звітності 

5 % від суми самостійно нарахованого 

заниження податкового зобов’язання 

(недоплати) 

Неподання звіту або обов’язкової документації про 

контрольовані операції 

300 розмірів мінімальної заробітної плати – у 

разі неподання (несвоєчасного подання) звіту 

про контрольовані операції; 

1 % від суми контрольованих операцій, 

незадекларованих у податковому звіті про 

контрольовані операції (але не більше 300 

розмірів мінімальної заробітної плати за всі 

незадекларовані контрольовані операції);  

3 % від суми контрольованих операцій, щодо 

яких не була подана необхідна документація 

(але не більше 200 розмірів мінімальної 

заробітної плати за всі контрольовані операції, 

здійснені у відповідному звітному році) 

Порушення визначених законодавством строків зберігання 

документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а 

також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого 

законодавства 

розмір штрафу становить 510 грн., а в разі 

повторного вчинення правопорушення 

протягом року – 1020 грн. 

Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без 

згоди контролюючого органу 
штраф у розмірі вартості відчуженого майна 

Несплата узгодженої суми грошового зобов’язання протягом 

визначених строків 

у разі затримки до 30 календарних днів 

включно, наступних за останнім днем строку 

сплати, – штраф у розмірі 10 % погашеної суми 

податкового боргу; при затримці понад 30 

календарних днів – 20 % погашеної суми 

податкового боргу 

Не нарахування, неутримання або несплата податків 

платником (у тім числі податковим агентом) до або під час 

виплати доходу на користь іншого платника податків 

25 % суми податку, що підлягає нарахуванню 

(сплаті), а в разі повторного вчинення таких дій 

протягом 1095 днів – 50 %, а дії, вчинені 

протягом цього періоду втретє і більше – 75 % 

Неподання або подання з порушенням визначеного строку 

податкової інформації банками з іноземним капіталом чи 

іншими фінансовими установами контролюючим органам 

штраф у розмірі 170 грн., повторне вчинення 

таких дій протягом року – 340 грн. 
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Додаток Ц 

Таблиця Ц.1 

Індикатори фінансово-економічної безпеки держави (результативні показники) для побудови кореляційно-

регресійної моделі 
*
 

Індикатори фінансово-економічної 

безпеки держави 

Позна-

чення 

показника 

 Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП (у фактичних цінах), млн. грн (у1) GDP 544153 720731 948056 913345 1082569 1302079 1411238 1454931 1566728 

Рівень інфляції, % (у2) І 11,6 16,6 22,3 12,3 9,1 4,6 -0,2 0,5 24,9 

Дефіцит бюджету, % до ВВП (у3) BD 0,7 1,4 1,3 3,9 5,9 1,8 3,8 4,5 4,9 

Валовий зовнішній борг в % до ВВП (у4) D 50,6 56 55,9 88,3 85 76,4 73,7 75,4 95,1 

Рівень тіньової економіки, % до ВВП (у5) ShE 29,8 28,8 31,1 39 38 34 34 35 41 

Грошова маса, млн. грн (у6) M3 261063 396156 515727 487298 597872 685515 773199 908994 956728 

Міжнародні резерви НБУ, млн. дол. 

США (у7) 
IREZ 

22358 32479 31543 26505 34576 31795 24546 20416 7533 

Вартість кредитів, середньозважені 

ставки в річному обчисленні, % (у8) 
CLoa 

14,1 13,5 16 18,3 14,6 14,3 15,5 14,4 15 

Частка простроченої заборгованості за 

кредитами у загальній сумі кредитів, % 

(у9) 
SPLoa 

1,7 1,3 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 

Рентабельність капіталу банківської 

системи України (ROЕ), % (y10) 
ROЕ 

13,52 12,67 8,51 -32,52 -10,19 -5,27 3,03 0,81 -30,46 

Рентабельність активів банківської 

системи України (ROA), % (y11) 
ROA 

1,61 1,50 1,03 -4,38 -1,45 -0,76 0,45 0,12 -4,07 

* 
Побудовано за даними [111]. 
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Продовження додатка Ц 

Таблиця Ц.2 

Індикатори іноземного банківництва, які можуть мати вплив на фінансово-економічну безпеку держави 

(факторні показники) для побудови кореляційно-регресійної моделі 
**

 

Індикатори іноземного банківництва, які 

можуть мати вплив на фінансово-

економічну безпеку держави 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обсяги іноземного капіталу в статутних 

капіталах банків з іноземним капіталом, млн. 

грн (х1) 7249,42 15005,55 30260,62 42669,66 59217,94 72011,44 69205,58 62981,26 58548,75 

Частка статутного капіталу банків з іноземним 

капіталом у статутному капіталі банківської 

системи України, % (х2) 27,6 35 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 34 32,5 

Темп приросту іноземного капіталу в 

статутних капіталах банків з іноземним 

капіталом, % (х3) 130,28 106,99 101,66 41,01 38,78 21,60 -3,90 -8,99 -7,04 

Обсяги власного капіталу банків з іноземним 

капіталом, млн. грн (х4) 14107,54 26686,26 55734,92 49096,15 57861,42 80315,37 89612,48 88246,17 77421,11 

Частка власного капіталу банків з іноземним 

капіталом у власному капіталі банківської 

системи України, % (х5) 33,14 38,35 46,73 40,84 42,01 51,65 52,65 45,82 52,29 

Темп приросту власного капіталу банків з 

іноземним капіталом, % (х6) 139,56 89,16 108,85 -11,91 17,85 38,81 11,58 -1,52 -12,27 

Обсяги зобов’язань банків з іноземним 

капіталом, млн. грн (х7) 113646,45 231135,96 451565,43 408992,35 406067,93 556624,37 572566,90 622271,20 692892,52 

Частка зобов’язань банків з іноземним 

капіталом у зобов’язаннях банківської системи 

України, % (х8) 38,19 43,63 55,97 54,3 50,48 61,93 59,83 57,36 59,29 

Темп приросту зобов’язань банків з іноземним 

капіталом, % (х9) 108,24 103,38 95,37 -9,43 -0,72 37,08 2,86 8,68 11,35 

 5
4
3
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Продовження додатка Ц 

Закінчення таблиці Ц.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обсяги зобов’язань банків з іноземним 

капіталом в іноземний валюті, млн. грн (х10) 64641,81 142165,57 292758,73 295011,39 270992,89 337011,95 336209,14 315789,314 395200,48 

Частка зобов’язань банків з іноземним 

капіталом в іноземній валюті в зобов’язаннях 

банківської системи України, % (х11) 21,72 26,83 36,29 39,17 33,69 37,5 35,13 29,11 33,82 

Обсяги активів банків з іноземним капіталом, 

млн. грн (х12) 127753,99 257822,21 507300,36 459258,50 463929,36 636939,75 662179,39 710517,38 770313,63 

Частка активів банків з іноземним капіталом в 

активах банківської системи України, % (х13) 37,55 43,01 54,78 52,58 49,25 60,42 58,75 55,62 58,5 

Темп приросту активів банків з іноземним 

капіталом, % (х14) 111,29 101,81 96,76 -9,47 1,02 37,29 3,96 7,30 8,42 

Обсяги активів банків з іноземним капіталом в 

іноземний валюті, млн. грн (х15) 58960,26 125840,59 263677,43 281773,86 239033,79 288356,99 298715,83 297411,335 366972,691 

Частка активів банків з іноземним капіталом в 

іноземній валюті в активах банківської 

системи України, % (х16) 17,33 20,99 28,47 32,26 25,37 27,35 26,5 23,28 27,87 

Обсяги фінансових результатів 

(прибутку/збитку) банків з іноземним 

капіталом, млн. грн (х17) 1496,82 2121,95 3355,29 -15988,25 -10570,64 -3360,60 3313,9 1926,40 -22371,79 

Рентабельність капіталу банків з іноземним 

капіталом (ROЕ), % (х18) 10,61 7,95 6,02 -32,57 -18,27 -4,18 3,70 2,18 -28,90 

Рентабельність активів банків з іноземним 

капіталом (ROA), % (х19) 1,17 0,82 0,66 -3,48 -2,28 -0,53 0,50 0,27 -2,90 

** 
Побудовано за даними [251]. 
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Продовження додатка Ц 

Таблиця Ц.3 

Матриця праних кореляцій для факторних показників моделі 

 

  х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13 х14 х15 х16 х17 х18 х19 

х1 1,0000                   

х2 0,6677 1,0000                  

х3 -0,9303 -0,4144 1,0000                 

х4 0,9380 0,5420 -0,9163 1,0000                

х5 0,8231 0,5538 -0,7692 0,9058 1,0000               

х6 -0,8024 -0,3848 0,9159 -0,7300 -0,5676 1,0000              

х7 0,8667 0,4103 -0,9014 0,9515 0,9145 -0,7642 1,0000             

х8 0,8699 0,6034 -0,8147 0,9295 0,9389 -0,6860 0,9369 1,0000            

х9 -0,8251 -0,4402 0,8815 -0,7072 -0,5071 0,9562 -0,6872 -0,6428 1,0000           

х10 0,8633 0,5352 -0,8565 0,9031 0,9064 -0,7879 0,9629 0,9624 -0,7356 1,0000          

х11 0,6299 0,7221 -0,5070 0,5788 0,6561 -0,5799 0,6100 0,7959 -0,5948 0,7931 1,0000         

х12 0,8804 0,4292 -0,9083 0,9626 0,9181 -0,7648 0,9993 0,9413 -0,6942 0,9608 0,6102 1,0000        

х13 0,8651 0,5968 -0,8118 0,9288 0,9526 -0,6763 0,9404 0,9990 -0,6286 0,9636 0,7876 0,9441 1,0000       

х14 -0,8262 -0,4334 0,8904 -0,7134 -0,5165 0,9662 -0,7005 -0,6503 0,9993 -0,7453 -0,5936 -0,7067 -0,6367 1,0000      

х15 0,8338 0,4656 -0,8599 0,8850 0,8717 -0,8130 0,9614 0,9427 -0,7528 0,9946 0,7743 0,9573 0,9426 -0,7637 1,0000     

х16 0,5314 0,5354 -0,4908 0,5110 0,5800 -0,6212 0,6016 0,7445 -0,6075 0,7826 0,9652 0,5945 0,7354 -0,6102 0,7899 1,0000    

х17 -0,2777 0,0197 0,3962 -0,1297 -0,1788 0,6101 -0,3401 -0,2430 0,5612 -0,4455 -0,4067 -0,3163 -0,2453 0,5710 -0,4812 -0,5285 1,0000   

х18 -0,3874 -0,1509 0,4800 -0,2288 -0,2187 0,7274 -0,3972 -0,3542 0,7067 -0,5368 -0,5779 -0,3793 -0,3473 0,7129 -0,5735 -0,6883 0,9580 1,0000  

х19 -0,3894 -0,1910 0,4620 -0,2120 -0,1920 0,7167 -0,3696 -0,3340 0,7073 -0,5166 -0,5798 -0,3529 -0,3255 0,7121 -0,5495 -0,6784 0,9479 0,9968 1,0000 
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Продовження додатка Ц 

Таблиця Ц.4 

Характер та величина впливу показників ІБ (факторів) на індикатори 

фінансово-економічної безпеки України (досліджувані показники) 

 

Резуль-

тативний 

показник 

(залежна 

змінна у) 

Фактор-

ний по-

казник 

(неза-

лежна 

змінна) 

Значення 

парного 

коефіцієнта 

кореляції 

(r)  

Характеристика 

(тіснота) лінійного 

зв’язку 

Характер 

зв’язку 

Значення 

коефіцієнта 

детерміна-

ції (R2) 

Стати-

стична 

значи-

мість (p-

рівень) 

Рівняння регресії 

y1 

x2 0,3883 слабкий  прямий 0,1508 0,3018 y = -6651,37201 + 30913,7588x 

x3 -0,9426 дуже сильний обернений 0,8885 0,0001 y = 1394604,62 – 6202,83926x 

x5 0,8922 сильний прямий 0,7960 0,0012 y = -965390,113 + 46179,0944x 

x11 0,4751 слабкий  прямий 0,2257 0,1962 y = 136635,984 + 29714,6087x 

x14 -0,7187 сильний обернений 0,5165 0,0291 y = 1309215,36 – 5131,72668x 

x15 0,8920 сильний прямий 0,7957 0,0012 y = 292828,167 + 3,29096038x 

x17 -0,3035 слабкий  обернений 0,0921 0,4272 y = 1055151,49 – 11,1651951x 

y2 

x2 -0,3690 слабкий  обернений 0,1361 0,3285 y = 37,994106 – 0,742419511x 

x3 0,4150 слабкий  прямий 0,1722 0,2667 y = 8,07626944 + 0,0690158544x 

x5 -0,1230 практично відсутній обернений 0,0151 0,7526 y = 18,5127859 – 0,160887957x 

x11 0,0082 практично відсутній прямий 0,0001 0,9834 y = 10,8792633 + 0,0129121959x 

x14 0,3889 слабкий  прямий 0,1513 0,3009 y = 8,50552658 + 0,0701776349x 

x15 -0,0364 практично відсутній обернений 0,0013 0,9259 y = 12,1374393 – 0,00000339388855x 

x17 -0,4177 слабкий  обернений 0,1745 0,2633 y = 9,57083593 – 0,000388315186x 

y3 

x2 0,2885 практично відсутній прямий 0,0832 0,4515 y = -1,23376299 + 0,12145818x 

x3 -0,7604 сильний обернений 0,5781 0,0174 y = 4,36902779 – 0,0264546019x 

x5 0,3550 слабкий  прямий 0,1260 0,3485 y = -1,22186756 + 0,0971468426x 

x11 0,3612 слабкий  прямий 0,1305 0,3395 y = -0,758438618 + 0,119436499x 

x14 -0,8864 сильний обернений 0,7857 0,0015 y = 4,46587682 – 0,033464176x 

x15 0,6341 помітний прямий 0,4021 0,0666 y = 0,0813104177 + 0,0000123689274x 

x17 -0,5972 помітний обернений 0,3566 0,0895 y = 2,61616229 – 0,000116140147x 

y4 

x2 0,3345 слабкий  прямий 0,1119 0,3789 y = 30,2890665 + 1,1860272x 

x3 -0,8133 сильний обернений 0,6615 0,0077 y = 84,0647974 – 0,238310085x 

x5 0,5160 помітний прямий 0,2663 0,1550 y = 19,6161004 + 1,18929091x 

x11 0,6076 помітний прямий 0,3692 0,0826 y = 17,7968293 + 1,69211122x 

x14 -0,9137 дуже сильний обернений 0,8348 0,0006 y = 84,500352 – 0,290482638x 

x15 0,7825 сильний прямий 0,6123 0,0127 y = 41,2146544 + 0,00012854623x 

x17 -0,8325 сильний обернений 0,6931 0,0054 y = 66,8614005 – 0,00136356276x 

y5 

x2 0,1985 практично відсутній прямий 0,0394 0,6086 y = 27,7329595 + 0,188823747x 

x3 -0,7305 сильний обернений 0,5336 0,0254 y = 37,2045996 – 0,0574261911x 

x5 0,4333 слабкий  прямий 0,1878 0,2439 y = 22,5093305 + 0,267958822x 

x11 0,5662 помітний прямий 0,3206 0,112 y = 20,7375575 + 0,423044337x 

x14 -0,8683 сильний обернений 0,7539 0,0024 y = 37,4715735 – 0,0740670844x 

x15 0,7484 сильний прямий 0,5600 0,0204 y = 26,3833738 + 0,0000329842953x 

x17 -0,8781 сильний обернений 0,7711 0,0018 y = 32,8037601 – 0,000385911867x 
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Продовження додатка Ц 

Закінчення таблиці Ц.4 

 
Резуль-

тативний 

показник 

(залежна 

змінна y) 

Фактор-

ний по-

казник 

(неза-

лежна 

змінна) 

Значення 

парного 

коефіцієнта 

кореляції 

(r)  

Характеристика 

(тіснота) лінійного 

зв’язку 

Характер 

зв’язку 

Значення 

коефіцієнта 

детерміна-

ції (R2) 

Стати-

стична 

значи-

мість (p-

рівень) 

Рівняння регресії 

y6 

x2 0,2743 практично відсутній прямий 0,0752 0,4751 y = 101885,092 + 14417,757x 

x3 -0,9228 дуже сильний обернений 0,8516 0,0004 y = 807568,797 – 4009,53204x 

x5 0,8282 сильний прямий 0,6858 0,0058 y = -648452,034 + 28300,3378x 

x11 0,3844 слабкий  прямий 0,1478 0,3071 y = 103102,153 + 15872,0338x 

x14 -0,6942 помітний обернений 0,4819 0,038 y = 750600,838 – 3272,65903x 

x15 0,8674 сильний прямий 0,7523 0,0025 y = 98963,3461 + 2,11275342x 

x17 -0,3191 слабкий  обернений 0,1018 0,4026 y = 585770,377 – 7,75056085x 

y7 

x2 0,5778 помітний прямий 0,3338 0,1032 y = -13789,5387 + 1099,68124x 

x3 0,4304 слабкий  прямий 0,1852 0,2475 y = 22587,458 + 67,7082662x 

x5 -0,2841 практично відсутній обернений 0,0807 0,4588 y = 41509,4341 – 351,526488x 

x11 0,1503 практично відсутній прямий 0,0226 0,6996 y = 18429,4968 + 224,665925x 

x14 0,2704 практично відсутній прямий 0,0731 0,4817 y = 23912,4112 + 46,1501745x 

x15 -0,3719 слабкий  обернений 0,1383 0,3243 y = 33844,1454 – 0,0328026773x 

x17 0,4594 слабкий  прямий 0,2110 0,2135 y = 27548,8438 + 0,403938073x 

y8 

x2 0,1215 практично відсутній прямий 0,0148 0,7555 y = 13,6741412 + 0,0390381012x 

x3 -0,1654 практично відсутній обернений 0,0274 0,6707 y = 15,2828918 – 0,00439122338x 

x5 0,1117 практично відсутній прямий 0,0125 0,7747 y = 14,0317233 + 0,0233332275x 

x11 0,6767 помітний прямий 0,4579 0,0453 y = 9,51394691 + 0,170751135x 

x14 -0,4354 слабкий  обернений 0,1896 0,2415 y = 15,577279 – 0,0125439796x 

x15 0,4169 слабкий  прямий 0,1738 0,2643 y = 13,54659 + 0,00000620544197x 

x17 -0,4018 слабкий  обернений 0,1615 0,2837 y = 14,8122133 – 0,0000596373164x 

y9 

x2 0,4047 слабкий  прямий 0,1637 0,28 y = -7,34797854 + 0,407082221x 

x3 -0,8615 сильний обернений 0,7423 0,0028 y = 10,6349492 – 0,0716347741x 

x5 0,6205 помітний прямий 0,3850 0,0746 y = -10,902904 + 0,405785011x 

x11 0,5817 помітний прямий 0,3384 0,1003 y = -7,6899609 + 0,459693269x 

x14 -0,9012 сильний обернений 0,8122 0,0009 y = 10,5266372 – 0,0813095999x 

x15 0,7887 сильний прямий 0,6220 0,0115 y = -1,78252441 + 0,0000367636993x 

x17 -0,7437 сильний обернений 0,5531 0,0216 y = 5,74969074 – 0,00034565489x 

y10 

x2 -0,1280 практично відсутній обернений 0,0164 0,7427 y = 13,4643351 – 0,497771989x 

x3 0,5702 помітний прямий 0,3252 0,1089 y = -12,9912145 + 0,183213042x 

x5 -0,3249 слабкий  обернений 0,1055 0,3936 y = 32,3734495 – 0,821009827x 

x11 -0,6097 помітний обернений 0,3717 0,0813 y = 56,2281401 – 1,86166971x 

x14 0,7471 сильний прямий 0,5581 0,0207 y = -14,8044414 + 0,260449725x 

x15 -0,6602 помітний обернений 0,4358 0,053 y = 24,9088993 – 0,00011891521x 

x17 0,9387 дуже сильний прямий 0,8811 0,0002 y = 3,07394418 + 0,00168589546x 

y11 

x2 -0,1162 практично відсутній обернений 0,0135 0,7659 y = 1,46703168 - 0,0591881495x 

x3 0,5457 помітний прямий 0,2977 0,1286 y = -1,73411975 + 0,0229717114x 

x5 -0,3010 слабкий  обернений 0,0906 0,4312 y = 3,80713075 - 0,0996683274x 

x11 -0,5988 помітний обернений 0,3586 0,0884 y = 7,14620804 - 0,239602647x 

x14 0,7294 сильний прямий 0,5320 0,0257 y = -1,98791698 + 0,0333200871x 

x15 -0,6392 помітний обернений 0,4086 0,0638 y = 3,061542 - 0,0000150867892x 

x17 0,9458 дуже сильний прямий 0,8946 0,0001 y = 0,330049205 + 0,000222583044x 
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Продовження додатка Ц 

Таблиця Ц.5 

Статистика моделі дослідження зміни індикаторів фінансово-економічної 

безпеки під впливом показників ІБ 

Рівняння множинної 

регресії для залежної 

змінної 

Коефі-

цієнти 

Значення 

коефіцієнтів 

Стандарт-

на похибка 

t-статис-

тика 
p-рівень 

Критерій 

Фішера, F 

Коефіцієнт 

множинної 

кореляції, R 

Множинний 

коефіцієнт 

детермінації, R2 

y1 = 1026089 - 7851x3 + 

4135x14 + 1,138x15 

b0 1026089 134847,8 7,60924 0,000623 

99,16162 0,991701 0,983470 
b1 -7851 1051,2 -7,46830 0,000679 

b2 4135 902,0 4,58481 0,005921 

b3 1,138 0,4 2,73848 0,040866 

y2 = -14,3702 - 
0,0006x17 + 0,0849x14 + 

0,0001x15 + 0,2156x3 - 

0,7563x11 

b0 -14,3702 9,233660 -1,55629 0,217499 

10,981275 0,973752 0,948192 

b1 -0,0006 0,000182 -3,49220 0,039704 

b2 0,0849 0,082957 1,02315 0,381540 

b3 0,0001 0,000050 2,77736 0,069143 

b4 0,2156 0,103583 2,08113 0,128864 

b5 -0,7563 0,501811 -1,50710 0,228888 

y3 = 7,438986 - 

0,039175x14 - 
0,084264x11 

b0 7,438986 2,487181 2,99093 0,024291 

14,420953 0,909832 0,827794 b1 -0,039175 0,007948 -4,92910 0,002633 

b2 -0,084264 0,069612 -1,21047 0,271615 

y4 = 71,89828 - 
0,04671x14 - 0,00091x17 

- 0,13178x3 + 0,51238x2 

- 0,38371x5 + 
0,00002x15 

b0 71,89828 1,829371 39,3022 0,000647 

3099,986 0,999946 0,999892 

b1 -0,04671 0,011824 -3,9507 0,058505 

b2 -0,00091 0,000019 -48,2204 0,000430 

b3 -0,13178 0,011142 -11,8269 0,007073 

b4 0,51238 0,046920 10,9202 0,008282 

b5 -0,38371 0,074605 -5,1432 0,035786 

b6 0,00002 0,000004 3,4066 0,076421 

y5 = 33,35739 - 

0,00025x17 - 0,03751x14  

+ 0,00001x15 

b0 33,35739 1,393252 23,94211 0,000002 

79,314014 0,989656 0,979419 
b1 -0,00025 0,000034 -7,11041 0,000853 

b2 -0,03751 0,009086 -4,12872 0,009096 

b3 0,00001 0,000004 1,44465 0,208171 

y6 = 584892,420 - 
1519,276x3 + 

752,179x14 + 2,826x15  -  

31340,082 x11 + 
10478,221x2 - 0,572x17 

+ 469,513x5 

b0 584892,420 10043,3626 58,2367 0,010931 

27659,37 0,999997 0,999995 

b1 -1519,276 84,5353 -17,9721 0,035386 

b2 752,179 71,7959 10,4766 0,060582 

b3 2,826 0,0282 100,0502 0,006363 

b4 -31340,082 408,7832 -76,6668 0,008303 

b5 10478,221 264,7319 39,5805 0,016081 

b6 -0,572 0,0873 -6,5608 0,096292 

b7 469,513 379,1199 1,2384 0,432444 

y7 = -7652,9615 + 

1976,5521x2 + 2,3861x3 
- 1144,7866x5 + 

0,2050x17 + 0,0229x15 + 

63,2938x14 + 
193,0532x11 

b0 -7652,9615 3276,016 -2,33606 0,257493 

340,6700 0,999790 0,999581 

b1 1976,5521 86,352 22,88943 0,027795 

b2 2,3861 27,574 0,08653 0,945048 

b3 -1144,7866 123,664 -9,25723 0,068504 

b4 0,2050 0,028 7,20310 0,087820 

b5 0,0229 0,009 2,48443 0,243613 

b6 63,2938 23,419 2,70268 0,225607 

b7 193,0532 133,340 1,44783 0,384805 

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

+ 0,02024x5 + 

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

b0 15,21333 1,963607 7,74764 0,016254 

30,96234 0,994660 0,989349 

b1 0,33186 0,058337 5,68860 0,029540 

b2 -0,31836 0,041430 -7,68429 0,016517 

b3 0,02024 0,072546 0,27898 0,806461 

b4 0,00007 0,000017 4,23928 0,051392 

b5 -0,03983 0,013901 -2,86551 0,103264 

b6 0,03201 0,015177 2,10901 0,169445 

y9 = -3,90363 -

0,06427x14 - 0,00023x17 
+ 0,42844x5 - 

0,00003x15 

b0 -3,90363 4,077102 -0,95745 0,392558 

31,93692 0,984702 0,969639 

b1 -0,06427 0,013928 -4,61469 0,009921 

b2 -0,00023 0,000056 -4,05281 0,015440 

b3 0,42844 0,149814 2,85978 0,045940 

b4 -0,00003 0,000014 -1,87021 0,134799 

y10 = -1,05538 + 

0,00112x17 + 0,09698x14 

- 1,12193x11 + 
0,95454x2 

b0 -1,05538 10,19816 -0,10349 0,922557 

79,74711 0,993789 0,987616 

b1 0,00112 0,00015 7,61292 0,001598 

b2 0,09698 0,02824 3,43359 0,026449 

b3 -1,12193 0,31100 -3,60753 0,022606 

b4 0,95454 0,37713 2,53107 0,064591 

y11 = -3,91636 + 

0,00016x17 - 0,30619x11 
- 0,01583x14 + 

0,13738x2 + 0,14571x5 

+ 0,03602x3 + 
0,00001x15 

b0 -3,91636 0,736158 -5,3200 0,118285 

483,2379 0,999852 0,999704 

b1 0,00016 0,000006 25,1927 0,025257 

b2 -0,30619 0,029963 -10,2191 0,062099 

b3 -0,01583 0,005262 -3,0082 0,204312 

b4 0,13738 0,019404 7,0797 0,089331 

b5 0,14571 0,027789 5,2434 0,119972 

b6 0,03602 0,006196 5,8139 0,108438 

b7 0,00001 0,000002 2,7913 0,219006 
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Продовження додатка Ц 

Таблиця Ц.6 

Прогнозні значення показників ІБ на 2015, 2016 та 2017 рр., розраховані на 

підставі трендової математичної моделі (на основі лінійної регресії та 

відповідно до лінійного тренду) 

 

Показник Метод розрахунку прогнозу 
Роки 

2015 2016 2017 
Частка статутного капі-

талу банків з іноземним 

капіталом у статутному 

капіталі банківської 

системи України, % (х2) 

Розрахунок майбутнього значення на 

основі лінійної регресії 
38,31 35,94 34,81 

Розрахунок значення у відповідності 

з лінійним трендом 
38,31 36,84 35,96 

Темп приросту 

іноземного капіталу в 

статутних капіталах 

банків з іноземним 

капіталом, % (х3) 

Розрахунок майбутнього значення на 

основі лінійної регресії 
-47,27 -49,16 -40,81 

Розрахунок значення у відповідності 

з лінійним трендом 
-47,27 -63,50 -79,27 

Частка власного капіта-

лу банків з іноземним 

капіталом у власному 

капіталі банківської 

системи України, % (х5) 

Розрахунок майбутнього значення на 

основі лінійної регресії 
54,97 54,14 52,75 

Розрахунок значення у відповідності 

з лінійним трендом 
54,97 55,90 57,02 

Частка зобов’язань 

банків з іноземним 

капіталом в іноземній 

валюті в зобов’язаннях 

банківської системи 

України, % (х11) 

Розрахунок майбутнього значення на 

основі лінійної регресії 
36,86 34,21 31,23 

Розрахунок значення у відповідності 

з лінійним трендом 
36,86 35,43 33,68 

Темп приросту активів 

банків з іноземним 

капіталом, % (х14) 

Розрахунок майбутнього значення на 

основі лінійної регресії 
-29,67 -27,32 -11,89 

Розрахунок значення у відповідності 

з лінійним трендом 
-29,67 -38,71 -42,93 

Обсяги активів банків з 

іноземним капіталом в 

іноземний валюті, млн. 

грн (х15) 

Розрахунок майбутнього значення на 

основі лінійної регресії 
398701,02 381401,41 348112,10 

Розрахунок значення у відповідності 

з лінійним трендом 
398701,02 408855,21 415646,30 

Обсяги фінансових 

результатів 

(прибутку/збитку) 

банків з іноземним 

капіталом, млн. грн (х17) 

Розрахунок майбутнього значення на 

основі лінійної регресії 
-11412,68 -11644,68 -10166,16 

Розрахунок значення у відповідності 

з лінійним трендом 
-11412,68 -12687,87 -13263,02 
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Продовження додатка Ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ц.1. Трендовий аналіз показників ІБ за допомогою побудови графіків з 

відображенням лінійного тренду
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Обсяги фінансових результатів (прибутку/збитку) банків з іноземним капіталом, млн. грн (х17)

Линейный (Обсяги активів банків з іноземним капіталом в іноземний валюті, млн. грн (х15))

Линейный (Обсяги фінансових результатів (прибутку/збитку) банків з іноземним капіталом, млн. грн (х17))
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Лінійний 

Лінійний 

    2015         2016        2017 

y = 2,0277x + 34,693

R2 = 0,666

y = 0,8542x + 28,314

R2 = 0,1725

y = 0,4717x + 33,597

R2 = 0,0853

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Роки

%

Частка статутного капіталу банків з іноземним капіталом у статутному капіталі банківської системи України, % (х2)

Частка власного капіталу банків з іноземним капіталом у власному капіталі банківської системи України, % (х5)

Частка зобов’язань банків з іноземним капіталом в іноземній валюті в зобов’язаннях банківської системи України, % (х11)

Линейный (Частка власного капіталу банків з іноземним капіталом у власному капіталі банківської системи України, % (х5))

Линейный (Частка зобов’язань банків з іноземним капіталом в іноземній валюті в зобов’язаннях банківської системи України, % (х11))

Линейный (Частка статутного капіталу банків з іноземним капіталом у статутному капіталі банківської системи України, % (х2))

Лінійний 

Лінійний 

Лінійний 

      2015         2016        2017 
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Закінчення додатка Ц 

Таблиця Ц.7 

Прогнозовані значення індикаторів фінансово-економічної безпеки України з врахуванням впливу показників ІБ 

за різними сценаріями розвитку 

Показники 

Значення 

показника 

станом на 

кінець  

2014 р. 

Прогнозоване значення показника 

за реалістичним сценарієм  

на кінець 2017 р. 

за  

песимістичним 

сценарієм 

за  

оптимістичним 

сценарієм 

отримане значення 

н
а

п
р

я
м

 з
м

ін
и

 в
ід

н
о

сн
о

 2
0

1
4

 р
. 

отримане 

значення 

н
а

п
р

я
м

 з
м

ін
и

 в
ід

н
о

сн
о

 2
0

1
4

 р
. 

отримане 

значення 

н
а

п
р

я
м

 з
м

ін
и

 в
ід

н
о

сн
о

 2
0

1
4

 р
. 

розрахунок 

за лінійною 

регресією 

н
а

п
р

я
м

 з
м

ін
и

 в
ід

н
о

сн
о

 2
0

1
4

 р
. 

розрахунок 

за лінійним 

трендом 

ВВП (у фактичних цінах), млн. грн (у1) 1566728  1693478  997848  1645607  1632348 
Рівень інфляції, % (у2) 24,9  6,68  5,18  23,6  24,07 
Дефіцит бюджету, % до ВВП (у3) 4,9  5,27  6,28  3,7  2,62 
Рівень доларизації (валовий зовнішній борг в % до ВВП) (у4) 95,1  90,03  99,36  108,77  73,38 
Рівень тіньової економіки, % до ВВП (у5) 41  38,51  40,86  44,02  31,5 
Грошова маса, млн. грн (у6) 956728  1038217  1203181  606405  1547404 
Міжнародні резерви НБУ (розмір валютних резервів), млн. дол. США (у7) 7533  11826,0  8538,2  14688,2  62410,6 
Вартість кредитів, середньозважені ставки в річному обчисленні, % (у8) 15  14,00  14,32  22,25  4,75 
Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, % (у9) 13,5  12,65  15,41  6,90  5,31 
Рентабельність капіталу банківської системи України (ROЕ), % (y10) -30,46  -15,44  -23,58  -68,16  41,22 
Рентабельність активів банківської системи України (ROA), % (y11) -4,07  -1,92  1,38  -13,46  7,91 

 

 5
5
1
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Додаток Ш 

Зведені результати анкетного опитування для визначення  

довіри до банків з іноземним капіталом в Україні  

(групування респондентів за віковим критерієм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Які банки є більш надійними і фінансово стабільними?

17,31

15,73

27,27

26,57

28,09

51,52

56,12

56,18

21,21

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-25

26-55

56 і старші

Вік, роки

% відповідей

з приватним

українським

капіталом

з державним

українським

капіталом

з іноземним

капіталом

Чи звертаєте увагу на власність банку (вітчизняні чи іноземні інвестори)?

62,09

70,79

81,82

37,91

29,21

18,18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-25

26-55

56 і старші

Вік, роки

% відповідей

так

ні

Обираючи для себе банк, Ви б надали перевагу:

14,03

12,36

27,27

15,82

21,91

42,42

59,4

51,69

30,3

0

0

0,6

10,15

14,04

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-25

26-55

56 і старші

Вік, роки

% відповідей

банку з приватним українським

капіталом

банку з державним українським

капіталом

банку з російським капіталом

банку з європейським іноземним

капіталом

для мене не важливо, з яким

капіталом банк

Якість обслуговування клієнтів є вищою:

19,7

45,51

45,45

80,3

54,49

54,55

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-25

26-55

56 і старші

Вік, роки

% відповідей

у банку з

українським

капіталом

у банку з

іноземним

капіталом

Якому банку Ви довірили б свої заощадження, вкладаючи їх на депозит?

20,6

28,09

60,61

61,19

56,74

30,3

18,21

15,17

9,09

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-25

26-55

56 і старші

Вік, роки

% відповідей

банку з українським

капіталом

банку з іноземним

капіталом

байдуже, головне,

щоб були високі

проценти

Я особисто більше довіряю:

23,88

32,02

60,61

76,12

67,98

39,39

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-25

26-55

56 і старші

Вік, роки

% відповідей

банкам з

українським

капіталом

банкам з

іноземним

капіталом
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Продовження додатка Ш 

Зведені результати анкетного опитування для визначення  

довіри до банків з іноземним капіталом в Україні  

(групування респондентів за сферою діяльності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Які банки є більш надійними і фінансово стабільними?

14,29

14,06

15

30,77

16,33

28,57

19,9

13,04

21,43

23,44

27,5

23,08

31,63

42,86

29,32

34,78

64,29

62,5

57,5

46,15

52,04

28,57

50,79

52,17
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Медицина

Мистецтво

Сфера послуг

Пенсіонер

Студент

Інше

С
ф

е
р

а
 д

ія
л

ь
н

о
с
т
і

% відповідей

з приватним

українським

капіталом

з державним

українським

капіталом

з іноземним

капіталом

Чи звертаєте увагу на власність банку (вітчизняні чи іноземні інвестори)?

73,21

78,13

70

100

66,33

80,95

60,21

73,91

26,79

21,88

30

0

33,67

19,05

39,79

26,09
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е
р
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ія
л

ь
н

о
с
т
і

% відповідей

так

ні

Обираючи для себе банк, Ви б надали перевагу:

10,71

12,5

18,75

15,38

11,22

23,81

14,66

13,04

19,64

21,88

18,75

23,08

22,45

38,1

15,18

26,09
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56,25
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банку з європейським

іноземним капіталом

для мене не важливо, з

яким капіталом банк
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Продовження додатка Ш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість обслуговування є вищою:

17,86

32,81

18,75

30,77

28,57

33,33

19,37
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капіталом

у банку з

іноземним

капіталом

Якому банку Ви би довірили свої заощадження, вкладаючи їх на депозит?

19,64

29,69
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19,9

13,04
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Я особисто більше довіряю:

23,21

29,69

27,5
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Закінчення додатка Ш 

Зведені результати анкетного опитування для визначення  

довіри до банків з іноземним капіталом в Україні  

(групування респондентів за територіальною ознакою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Які банки є більш надійними і фінансово стабільними?

19,67

17,32

34,43

27,63

45,9

55,05

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Інші області

Львівська область

Область

% відповідей

з приватним

українським

капіталом

з державним

українським

капіталом

з іноземним

капіталом

Чи звертаєте увагу на власність банку (вітчизняні чи іноземні інвестори)?

72,13

68,25

27,87

31,75
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Інші області

Львівська область

Область

% відповідей

так

ні

Обираючи для себе банк, Ви б надали перевагу:

14,75

14,43

11,48

20,41

62,3

53,81

11,48

10,93

0

0,41
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% відповідей

банку з українським

приватним капіталом

банку з українським

державним капіталом

банку з російським

капіталом

банку з європейським

іноземним капіталом

для мене не важливо, з

яким капіталом банк

Якість обслуговування клієнтів є вищою:

14,75

23,92

85,25

76,08
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Інші області

Львівська область

Область

% відповідей

у банку з

українським

капіталом

у банку з

іноземним

капіталом

Якому банку Ви би довірили свої заощадження, вкладаючи їх на депозит?

18,03

26,19

55,74

58,35

26,23

15,46

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Інші області

Львівська область

Область

% відповідей

банку з українським

капіталом

банку з іноземним

капіталом

все рівно, головне,

щоб були високі

проценти

Я особисто більше довіряю:

22,95

29,07

77,05

70,93
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Додаток Щ 

Окремі показники розвитку банківських систем країн Центральної та Східної Європи,  

2004-2014 рр. (станом на кінець періоду) [450] 

 Показ-

ник 

 

 

Країна 

/роки 

Кіль-

кість 

банків 

Частка ринку 

банків з 

державним 

капіталом, % 

від загальних 

активів 

Частка 

ринку банків 

з іноземним 

капіталом, % 

від загальних 

активів 

Активи Кредити 

Кредити в 

іноземній 

валюті, 

% від 

суми 

кредитів 

Частка 

непрацюю-

чих креди-

тів в зага-

льних кре-

дитах, % 

Депозити 

Показник 

адекватності 

капіталу, % 

від зважених 

за ризиком 

активів 

ROE, 

% 

ROA, 

% 
млн. 

євро 

% до 

ВВП 

млн. 

євро 

% до 

ВВП 

млн. 

євро 

% до 

ВВП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Албанія 

2004 16 н/д 100,0 3375,1 56,8 552,4 9,3 н/д 4,2 2974,6 50,1 21,6 21,1 1,3 

2005 16 н/д 100,0 4050,9 60,9 1042,2 15,7 н/д 2,3 3569,5 53,7 19,7 22,2 1,4 

2006 17 н/д 100,0 5040,8 70,1 1543,8 21,5 н/д 3,1 4126,0 57,4 18,0 20,2 1,4 

2007 17 н/д 94,0 6099,5 75,6 2397,8 29,7 н/д 3,4 5173,3 64,1 17,1 20,7 1,6 

2008 16 н/д 94,0 6737,8 78,7 3204,9 37,4 н/д 3,9 5211,2 60,9 17,5 11,4 0,9 

2009 16 н/д 94,0 6424 76,6 3261 38,9 70 10,5 5032 60,0 16,2 4,6 0,4 

2010 16 н/д 91,0 7139 79,9 3537 39,6 70 14,0 5885 65,9 16,2 7,6 0,7 

2011 16 н/д 90,0 8063 86,1 4076 43,5 68 18,8 6651 71,0 15,6 0,8 0,1 

2012 16 н/д 90,0 8626 90,2 4139 43,3 65 22,5 7104 74,3 16,2 3,8 0,3 

2013 16 н/д 89,0 9164 94,1 4045 41,6 63 23,5 7315 75,1 18,0 6,4 0,5 

2014 16 н/д 87,0 9231 91,5 4246 42,1 62 22,8 7651 75,8 16,8 10,5 0,9 

Білорусія 

2004 32 82,0 12,0 4929,8 29,1 3077,7 18,2 43,8 2,8 2499,1 14,8 25,2 7,8 1,5 

2005 30 86,5 11,8 8058,5 31,5 4898,4 19,2 37,0 1,9 4085,9 16,0 26,7 6,8 1,3 

2006 30 н/д 8,3 10273,8 36,5 6977,5 24,8 33,8 1,2 5166,8 18,4 24,4 9,6 1,7 

2007 27 76,0 20,9 13089,2 42,7 9150,3 29,8 41,5 1,5 6342,1 20,7 17,4 11,5 1,7 

2008 31 79,2 16,4 24120,8 57,6 15624,9 37,3 31,9 1,7 13008,5 31,1 21,8 5,7 0,9 

2009 32 79 19 20281 60,6 15499 46,3 30 0,9 7978 23,8 19,8 8,9 1;4 

2010 31 71 28 32104 78,3 22355 54,5 22 0,7 10831 26,4 20,5 11,8 1,7 

2011 31 67 32 24019 94,6 13691 53,9 40 0,5 9093 35,8 24,7 14,9 1,7 

2012 32 65 35 28328 60,9 17808 38,3 45 0,5 12743 27,4 20,8 12,7 1,8 

2013 31 63 36 30211 62,1 19831 40,7 50 0,8 13202 27,1 15,5 13,8 1,9 

2014 31 64 35 33486 61,9 21835 40,3 51 0,9 14843 27,4 17,4 13,1 1,7 

 

5
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Продовження додатка Щ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Болгарія 

2004 35 3,4 74,6 12740,0 64,2 6823,3 34,4 48,2 2,0 9984,7 50,3 16,6 20,0 2,1 

2005 34 0,3 80,0 16796,4 76,8 9068,9 41,4 47,8 2,2 12993,2 59,4 15,3 21,6 2,0 

2006 32 0,3 80,1 21573,9 85,5 11299,9 44,8 45,7 2,2 16968,9 67,2 14,5 24,4 2,2 

2007 29 0,4 82,3 30212,0 104,5 19404,0 67,1 50,6 2,1 19855,0 68,7 13,8 23,8 2,4 

2008 30 0,6 86,3 35565,5 104,2 25661,2 75,2 57,2 2,1 21339,3 62,5 14,9 15,8 2,2 

2009 30 2,4 84 36234 103,7 26817 76,8 59 6,1 22132 63,4 17,0 9,3 1,1 

2010 30 3,2 81 37695 102,5 27535 74,9 61 11,9 23994 65,3 17,5 6,73 0,86 

2011 31 3,7 76 39273 97,9 28655 71,5 64 14,9 27000 67,3 17,5 5,76 0,78 

2012 31 3,3 74 42138 103,0 29573 72,3 64 16,6 29275 71,5 16,7 5,34 0,71 

2013 30 3,4 70 43842 106,8 29905 72,9 61 16,9 31818 77,5 16,9 5,31 0,70 

2014 28 3,7 76 43529 103,6 28423 67,7 57 16,8 32574 77,5 21,9 6,87 0,89 

Боснія і Герцеговина 

2004 33 <5 >80 4764,0 59,0 2789,8 34,6 15,4 6,1 3534,1 43,8 18,7 5,3 0,6 

2005 33 3,6 90,7 5999,2 69,3 3606,6 41,7 15,9 5,3 4486,5 51,8 17,7 6,0 0,7 

2006 32 3,2 94,0 7510,4 76,8 4527,9 46,3 5,7 4,0 5604,8 57,3 17,7 7,2 0,8 

2007 32 2,0 93,7 10012,2 90,5 5928,6 53,6 5,7 3,0 7555,6 68,3 17,1 7,9 0,8 

2008 30 0,9 95,0 10645,4 85,2 7178,4 57,5 5,5 3,1 7753,4 62,1 16,4 5,4 0,5 

2009 30 0,9 95,0 10742 86,8 7184 58,1 10,2 5,9 6183 50,0 16,1 0,8 0,1 

2010 29 0,8 93 10828 85,1 7436 58,5 7,2 11,4 6406 50,4 16,2 (5,5) (0,6) 

2011 29 0,9 92 11196 85,0 7828 59,4 4,8 11,9 6643 50,4 17,1 5,8 0,7 

2012 28 1,0 92 11414 86,8 8151 61,9 4,1 13,5 6814 51,8 17,0 5,0 0,6 

2013 27 1,0 90 11988 89,2 8388 62,4 3,9 15,1 7286 54,2 17,8 (1,3) (0,2) 

2014 26 н/д н/д 12514 92,4 8626 63,7 3,8 13,5 7904 58,3 16,3 6,0 0,8 

Польща 

2004 57 21,6 67,6 141761,6 62,5 55490,3 24,5 24,2 14,9 74770,1 33,0 15,4 17,1 1,4 

2005 61 21,3 69,9 163429,7 64,2 66328,5 26,0 26,2 11,0 85873,2 33,7 14,6 20,8 1,6 

2006 63 19,6 66,5 189728,5 68,6 83514,0 30,2 27,5 7,4 98273,5 35,5 13,2 23,0 1,8 

2007 64 18,0 66,6 234687,6 71,5 118002,1 36,0 24,7 5,2 117064,3 35,7 12,1 22,2 1,8 

2008 70 17,0 67,0 261906,2 86,3 140321,0 46,2 34,3 4,4 119214,1 39,3 11,5 26,4 2,1 

2009 67 21 63 273965 83,7 156084 47,7 34 7,1 138058 42,2 13,3 13,3 0,9 

2010 70 22 66 292755 81,8 176384 49,3 34 7,8 156647 43,8 13,7 13,7 0,9 

2011 66 22 66 293100 85,0 181285 52,6 36 7,5 158168 45,9 13,1 14,6 1,2 

2012 69 21 63 330267 84,6 198230 50,8 32 8,8 177097 45,4 14,7 14,3 1,2 

2013 69 20 62 338950 86,1 202242 51,4 30 8,6 186970 47,5 15,5 12,5 1,1 

2014 64 18 60 359502 88,8 210017 51,9 31 8,1 200387 49,5 15,0 12,0 1,1 

 5
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Продовження додатка Щ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Росія 

2004 1299 30,9 7,6 188553,9 41,9 103684,6 23,0 31,0 3,8 70100,9 15,6 17,0 20,2 2,8 

2005 1253 34,3 8,3 285180,1 45,1 161689,4 25,6 32,2 3,2 111888,0 17,7 16,0 23,9 3,1 

2006 1189 37,4 12,1 404772,3 52,2 231452,4 29,9 28,7 2,6 156348,7 20,2 14,9 25,3 3,1 

2007 1243 45,6 17,2 563347,0 61,1 350648,4 38,0 25,2 2,5 214903,5 23,3 15,5 19,0 2,5 

2008 1172 45,7 17,3 676206,6 67,5 420849,4 42,0 32,0 2,4 355912,2 35,5 16,8 13,2 1,5 

2009 1058 45 18,3
*
 9,0

**
 678293 75,8 371425 41,5 24 6,2 393260 44,0 20,9 4,9 0,7 

2010 1012 46 18,0
*
 8,6

**
 838138 73,0 449946 39,2 22 5,7 520161 45,3 18,1 12,5 1,9 

2011 978 52 16,9
*
 8,3

**
 998949 74,6 558325 41,7 21 5,0 622019 46,5 14,7 17,6 2,4 

2012 956 53 17,8
*
 7,9

**
 1238697 79,4 693248 44,4 17 4,8 748058 47,9 13,7 18,2 2,3 

2013 923 54,7 15,3
*
 7,7

**
 1276922 86,8 721734 49,0 18 4,3 766887 52,1 13,5 15,2 1,9 

2014 834 55 13,9
*
 7,6

**
 1136230 109,5 597950 57,6 25 5,0 629113 60,6 12,5 7,9 0,9 

Румунія 

2004 39 6,9 62,1 23040,2 36,9 10341,8 16,6 52,3 8,1 14344,2 23,0 20,6 18,5 2,4 

2005 39 6,0 62,2 35428,1 45,1 16264,5 20,7 47,8 8,3 20342,8 25,9 21,1 15,2 1,9 

2006 38 5,5 88,6 51885,2 50,9 27317,2 26,8 47,3 7,9 28507,0 28,0 18,1 11,7 1,5 

2007 41 5,4 87,9 72090,6 63,1 41045,0 35,9 54,3 9,7 35748,2 31,3 12,8 9,4 1,0 

2008 42 5,3 88,1 85277,8 67,4 49705,4 39,3 57,8 9,7 38003,0 30,1 12,3 18,1 1,7 

2009 41 7,3 85 86202 72,7 47584 40,1 60 7,9 42803 36,1 14,7 2,9 0,3 

2010 41 7,4 85 89906 72,2 49208 39,5 63 11,9 44843 36,0 15,0 (1,7) (0,2) 

2011 40 8,2 83 90925 69,5 52125 39,8 64 14,3 46866 35,8 14,9 (2,6) (0,2) 

2012 39 8,4 90 91451 67,9 51562 38,3 63 18,2 47612 35,3 14,9 (5,9) (0,6) 

2013 39 8,5 90 91139 64,1 49077 34,5 61 21,9 51175 36,0 15,5 0,1 0,1 

2014 39 8,8 90 90483 60,6 47547 31,8 57 13,9 55225 37,0 17,6 (12,5) (1,3) 

Сербія 

2004 43 40,0 36,8 7795,8 44,4 4120,9 23,5 30,3 22,2 3443,8 19,6 25,0 47,8 (1,0) 

2005 40 24,1 69,0 10692,3 54,2 5768,6 29,2 22,6 23,8 4655,9 23,6 25,0 5,6 1,0 

2006 37 15,3 78,7 16130,2 64,4 7280,7 29,0 12,0 4,1 7085,1 28,3 24,7 7,0 1,3 

2007 35 16,5 75,5 21181,8 71,0 10097,8 33,9 8,0 3,8 10301,0 34,5 27,9 8,5 1,7 

2008 34 17,5 75,3 21632,4 69,4 12609,3 40,5 7,1 4,8 10019,1 32,2 22,0 8,3 2,0 

2009 34 18,2 74 24362 84,1 13138 45,4 61 15,7 11408 39,4 21,4 4,6 1,0 

2010 33 20,3 73 25984 92,8 15166 54,2 66 16,9 11894 42,5 19,9 5,4 1,1 

2011 33 19,7 73 27732 88,1 16452 52,3 71 19,0 13100 41,6 19,1 6,0 1,2 

2012 32 19,0 69 27775 93,8 16615 56,1 72 18,6 13310 45,0 19,9 4,7 1,0 

2013 31 18,5 75 27467 83,1 15804 47,8 72 21,1 13655 41,3 19,9 3,8 0,8 

2014 29 19,2 75 27352 85,0 15470 48,1 69 23,0 13967 43,4 20,4 5,0 1,1 
*
 Ринкова частка банків з понад 50 % іноземним капіталом, % від загальних активів 

**
 Ринкова частка банків зі 100 % іноземним капіталом, % від загальних активів 
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Продовження додатка Щ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Словаччина 

2004 22 1,8 96,7 29975,6 85,4 11580,0 33,0 22,4 2,6 21771,0 62,0 19,0 13,5 1,2 

2005 23 1,8 97,3 38741,1 98,7 14705,8 37,5 25,0 5,0 21915,8 55,8 14,8 17,7 1,0 

2006 24 1,1 98,9 42425,5 88,4 19323,6 40,3 22,0 3,7 26782,1 55,8 13,1 18,7 1,1 

2007 25 1,0 97,0 49412,8 89,6 24571,1 44,6 23,6 2,5 32158,0 58,3 12,8 16,5 1,1 

2008 26 0,8 96,3 62900,0 93,4 31700,0 47,1 21,8 2,9 41000,0 60,9 12,0 17,8 1,2 

2009 26 0,9 99 53028 84,1 31876 50,6 1,2 5,5 37541 59,5 12,6 6,5 0,5 

2010 29 0,9 99 54695 81,4 33452 49,8 1,0 6,1 39642 59,0 12,7 12,3 0,9 

2011 31 0,9 99 55775 79,5 36624 52,2 0,9 5,7 40426 57,6 13,4 14,2 1,2 

2012 28 0,8 99 58086 80,5 37870 52,5 1,4 5,3 42980 59,5 16,0 9,1 0,8 

2013 28 0,8 99 59554 80,9 39909 54,2 1,0 5,2 44823 60,9 17,2 10,9 0,9 

2014 28 0,8 98,5 62742 83,4 42534 56,6 0,9 5,4 46668 62,0 17,4 10,3 0,9 

Словенія 

2004 20 19,1 36,2 24457,4 90,7 12685,8 47,0 31,0 3,0 14699,8 54,5 11,8 13,3 1,1 

2005 20 18,1 38,6 28508,4 99,3 15341,3 53,4 43,3 2,5 23662,3 82,4 10,5 12,6 1,0 

2006 22 17,9 40,1 33718,0 108,8 20088,5 64,8 55,4 2,5 29975,1 96,7 11,1 15,1 1,3 

2007 21 4,5 29,3 42195,0 122,4 28046,0 81,4 9,6 1,8 36198,0 105,0 11,2 16,3 1,4 

2008 19 4,5 38,7 47501,0 127,9 33334,0 89,8 н/д 1,6 37762,0 101,7 11,2 7,3 0,7 

2009 25 48 29 45,3
***

 128,5 32,7
***

 92,7 н/д 5,8 20,0
***

 114,9 9,3 3,9 0,3 

2010 25 47 28 45,8
***

 129,0 33,8
***

 95,2 н/д 8,2 20,8
***

 107,4 11,3 (2,4) (0,2) 

2011 25 47 29 45,6
***

 126,0 33,0
***

 91,2 н/д 11,8 21,3
***

 104,7 11,6 (11,7) (1,1) 

2012 23 45 31 44,5
***

 126,1 31,7
***

 89,8 н/д 15,0 20,9
***

 104,5 11,5 (19,0) (1,6) 

2013 23 61 31 39,6
***

 112,3 26,4
***

 74,8 н/д 22,0 21,2
***

 91,9 13,7 (31,6) (2,6) 

2014 21 52,5 н/д 37,4
***

 100,4 23,2
***

 62,3 н/д 16,0 22,1
***

 81,1 15,8 3,8 0,4 

Угорщина 

2004 35 н/д 80,4 68161,3 81,0 32597,9 38,7 31,8 2,7 31575,3 37,5 11,8 26,5 2,2 

2005 33 н/д 84,5 78327,7 90,0 37668,8 43,3 39,5 2,5 34194,6 39,3 11,6 26,6 2,2 

2006 29 н/д 81,5 93435,2 99,1 44681,6 47,4 44,7 2,5 38500,0 40,8 10,8 24,7 1,9 

2007 38 н/д 84,5 108007 107,6 52199,7 52,0 53,7 2,5 41050,0 40,9 10,0 20,1 1,5 

2008 38 н/д 83,5 125559 125,6 58676,9 58,7 63,8 2,9 43143,3 43,2 11,1 16,1 1,2 

2009 35 4,4 91 124888 133,1 58129 61,9 61 5,9 43630 46,5 13,1 10,1 1,7 

2010 35 4,6 90 121268 124,9 59964 61,8 62 7,8 42742 44,0 13,3 2,3 0,2 

2011 35 5,3 89 111934 124,2 53678 59,5 61 11,5 40449 44,9 13,5 (1,7) (0,2) 

2012 35 5,1 89 107899 110,1 50003 51,0 55 13,7 42856 43,7 15,7 (3,8) (0,4) 

2013 35 5,8 88 104589 104,1 46149 46,0 51 14,0 41830 41,7 17,4 4,5 0,5 

2014 39 12,6 83 101652 100,4 42935 42,4 51 13,3 40141 39,6 17,0 (13,2) (1,3) 
***

 Дані відображені у млрд. євро 
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Закінчення додатка Щ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Україна 

2004 181 7,7 7,1 19604,7 41,0 12272,8 25,7 42,2 30,0 11269,1 23,6 16,8 8,4 1,1 

2005 186 9,3 25,0 37347,3 50,5 24016,6 32,5 43,3 16,6 22398,6 30,3 15,0 10,4 1,3 

2006 193 8,8 29,0 51148,2 62,5 36884,3 45,1 49,5 17,8 27511,7 33,6 14,2 13,5 1,6 

2007 198 8,0 37,5 80787,0 83,2 57541,5 59,2 49,9 13,2 37753,0 38,9 13,9 12,7 1,5 

2008 198 11,4 50,2 85413,2 97,6 67608,3 77,3 59,1 13,1 32960,4 37,7 14,0 8,5 1,0 

2009 182 17 47 76697 96,4 62619 78,7 51 33,8 28555 35,9 18,1 (32,5) (4,4) 

2010 176 17 43 88167 87,0 67809 66,9 47 42,0 38767 38,3 20,9 (10,2) (1,5) 

2011 176 17 38 101788 81,3 76268 60,9 41 40,0 46806 37,4 18,2 (5,3) (0,8) 

2012 176 18 33 106339 80,0 76353 57,4 37 37,5 53995 40,6 18,1 3,0 0,5 

2013 180 18 27 114627 88,5 81155 62,7 34 37,5 59959 46,3 18,3 0,8 0,1 

2014 163 22 31 68469 86,0 51039 64,1 47 40,0 35239 44,2 15,6 (30,5) (4,1) 

Хорватія 

2004 37 3,1 91,3 30069,7 93,9 17154,4 53,6 н/д 7,5 20048,3 62,6 15,3 16,1 1,7 

2005 34 3,4 91,3 35367,6 98,7 21408,6 59,7 н/д 6,2 23026,7 64,2 14,7 15,1 1,7 

2006 33 4,2 90,8 41533,7 106,5 26353,3 67,6 69,5 5,2 27319,2 70,1 14,0 12,4 1,5 

2007 33 4,7 90,4 47109,2 109,8 30319,8 70,7 59,9 4,8 31453,8 73,3 16,4 10,9 1,6 

2008 33 4,6 90,4 50619,2 108,4 34498,8 73,8 63,8 4,8 33411,8 71,5 14,2 10,1 1,6 

2009 34 4,2 91 51788 115,1 35084 78,0 73 7,8 35150 78,1 16,4 6,4 1,1 

2010 33 4,3 90 53958 121,5 37459 84,3 75 11,2 36539 82,3 18,8 6,5 1,1 

2011 32 4,5 91 55137 124,8 38930 88,1 76 14,4 37348 84,6 19,6 6,9 1,2 

2012 31 4,8 90 54032 123,4 38018 86,8 75 13,9 36157 82,6 20,9 4,8 0,8 

2013 30 5,3 90 53116 122,9 37901 87,7 74 15,7 36837 85,2 21,0 0,8 0,2 

2014 28 5,1 88 52688 122,7 36984 86,1 74 17,0 37459 87,3 21,4 3,3 0,6 

Чехія 

2004 35 4,5 94,8 86709,6 93,8 34620,1 37,5 12,8 4,1 57902,5 62,7 12,7 23,6 1,3 

2005 36 3,6 94,5 100513,7 97,7 41903,1 40,7 13,1 4,3 70032,8 68,1 11,9 25,2 1,4 

2006 37 3,3 97,1 113929,8 97,4 51398,4 43,9 13,6 3,6 73653,4 63,0 11,4 22,4 1,2 

2007 37 2,5 96,4 139630,0 105,3 67086,3 50,6 13,0 2,6 88993,2 67,1 11,5 24,5 1,3 

2008 37 2,8 88,5 154375,2 112,2 77077,7 56,0 14,1 2,8 95334,2 69,3 12,3 21,7 1,2 

2009 39 2,7 87 159418 112,2 79429 55,9 13 5,2 101955 71,7 14,1 25,8 1,5 

2010 41 3,3 87 173191 109,6 86990 55,0 14 6,5 111524 70,6 15,5 22,5 1,3 

2011 44 3,2 84 180458 114,7 90206 57,3 15 6,2 114071 72,5 15,3 19,8 1,2 

2012 43 2,8 82 190777 118,0 94221 58,3 15 6,2 124864 77,3 16,4 21,8 1,4 

2013 44 2,4 83 190276 127,3 91992 61,5 18 6,1 122204 81,7 17,1 18,6 1,3 

2014 45 2,3 84 194677 126,3 95200 61,8 19 6,3 124108 80,5 17,8 16,9 1,2 
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Додаток Ю 

Окремі дані про розвиток банківських систем Польщі, Словаччини та Росії 

Таблиця Ю.1 

Окремі дані про банківську систему Польщі, 1995–2005 рр. [257, с. 126] 

Показники 
Рік 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ВВП Польщі, млн зл. 308 104 387 827 472 350 553 560 615 115 723 886 760 595 

– темп росту, % – 106 106,8 104,8 104,1 104 101 

Активи банківського сектору, млн зл. 149 342 197 215 247 669 318 727 363 427 428 486 469 701 

– темп росту, % – 111,4 111 118,5 103,8 108,7 105,8 

– у % від ВВП 48,5 50,9 52,4 57,6 59,1 59,2 61,8 

Кількість комерційних банків 81 81 81 83 77 73 69 

– філії комерційних банків 1 501 1 580 1 634 1 868 2 235 2 449 2 879 

Кількість кооперативних банків н/д 1 394 1 295 1 189 781 680 342 

– філії кооперативних банків н/д 502 581 668 1 048 1 149 1 201 

Кількість комерційних банків з переважанням 

державного капіталу 
27 24 15 13 7 7 7 

Кількість комерційних банків з переважанням 

приватного капіталу, з них: 
54 57 68 70 70 66 62 

– контрольовані польськими інвесторами 36 32 39 39 31 20 16 

– контрольовані іноземними інвесторами 18 25 29 31 39 47 48 

Частка в загальній балансовій сумі, %        

– комерційних банків з переважанням державного 

капіталу 
68,3 66,5 49,3 45,9 23,9 22,9 23,5 

– комерційних банків, контрольованих польськими 

інвесторами 
22,7 15,1 30,9 33,2 24,6 3,4 3,2 

– комерційних банків, контрольованих іноземними 

інвесторами 
4,2 13,7 15,3 16,6 47,2 69,5 68,7 

– кооперативних банків 4,8 4,6 4,5 4,3 4,2 4,2 4,6 
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Продовження додатка Ю 

Таблиця Ю.2 

Окремі дані про банківську систему Польщі, 2002–2009 рр. [477] 

Показники 
Рік 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Сектор комерційних банків 
1. Кількість комерційних банків, які здійснюють банківську діяльність

*
 56 55 54 58 60 61 67 64 

1.1. Кількість вітчизняних комерційних банків
*
 56 55 51 51 48 47 49 46 

1.1.1. Кількість комерційних банків з переважанням державного капіталу
*
 7 6 5 4 4 4 4 4 

1.1.2. Кількість комерційних банків з переважанням приватного капіталу, з них: 49 49 46 47 44 43 45 42 

– контрольовані польськими інвесторами
*
 4 3 5 4 4 3 3 3 

– контрольовані іноземними інвесторами 45 46 41 43 40 40 42 39 

1.2. Філії кредитних інституцій
**

 1 1 3 7 12 14 18 18 

2. Кількість комерційних банків, які не здійснюють банківську діяльність, з них: 3 2 6 8 5 6 6 6 

– філії кредитних інституцій 0 0 2 4 0 1 1 1 

Сектор кооперативних банків 
3. Кількість банківських об’єднань 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. Кількість кооперативних банків, які здійснюють банківську діяльність 605 600 596 588 584 581 579 576 

5. Кількість кооперативних банків, які не здійснюють банківську діяльність 6 4 4 3 3 3 3 1 

Банківський сектор (1+3+4) 664 658 653 649 647 645 649 643 

Частка в активах банківського сектору, % 
1. Комерційні банки, які здійснюють банківську діяльність

*
 93,1 93,0 92,9 92,0 91,5 91,7 92,7 92,2 

1.1. Вітчизняні комерційні банки
*
 92,4 92,4 92,2 91,1 88,4 87,7 87,3 87,0 

1.1.1. Комерційні банки з переважанням державного капіталу
*
 25,0 24,4 20,6 20,3 19,8 18,4 17,3 20,7 

1.1.2. Комерційні банки з переважанням приватного капіталу, з них: 67,3 68,1 71,7 70,8 68,6 69,3 70,0 66,3 

– контрольовані польськими інвесторами
*
 0,7 0,8 4,7 1,7 2,0 2,5 3,0 3,3 

– контрольовані іноземними інвесторами 66,6 67,2 66,9 69,1 66,6 66,9 67,0 63,0 

1.2. Філії кредитних інституцій 0,7 0,6 0,6 0,9 3,1 4,0 5,4 5,2 

2. Кількість банківських об’єднань 1,8 1,7 1,9 2,2 2,3 2,1 1,9 2,0 

3. Кількість кооперативних банків, які здійснюють банківську діяльність 5,0 5,3 5,3 5,8 6,2 6,2 5,4 5,8 

*
   Не включаються банківські об’єднання. 

**
 Відділення Societe Generale у Польщі до моменту вступу Польщі до ЄС діяло у формі відділення закордонного банку. У цій таблиці банк включено відповідно до 

2002–2003 рр. його діяльності. Тепер у Польщі не функціонують філії закордонних банків, які визначені такими згідно з польським законодавством. 
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Продовження додатка Ю 

Таблиця Ю.3 

Окремі дані про банківську систему Польщі, 2010–2014 рр. [477] 

Показники 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 

Сектор комерційних банків 
1. Кількість комерційних банків, які здійснюють банківську діяльність

*
 67 66 68 67 64 

1.1. Кількість вітчизняних комерційних банків 46 45 43 39 36 

1.1.1. Кількість комерційних банків з переважанням державного капіталу 4 4 4 4 4 

1.1.2. Кількість комерційних банків з переважанням приватного капіталу, з них: 42 41 39 35 32 

– контрольовані польськими інвесторами 2 4 3 4 4 

– контрольовані іноземними інвесторами 40 37 36 31
**

 28 

1.2. Філії кредитних інституцій 21 21 25 28
***

 28 

2. Кількість комерційних банків, які не здійснюють банківську діяльність, з них: 6 6 6 6 нд 

– філії кредитних інституцій 1 1 1 1 нд 

Сектор кооперативних банків 
3. Кількість банківських об’єднань 3 2 2 2 2 

4. Кількість кооперативних банків, які здійснюють банківську діяльність 576 574 572 571 565 

5. Кількість кооперативних банків, які не здійснюють банківську діяльність 1 1 1 1 нд 

Банківський сектор (1+3+4) 645 642 642 640 631 

Частка в активах банківського сектора, % 
1. Комерційні банки, які здійснюють банківську діяльність

*
 91,7 91,8 91,4 90,8 91,1 

1.1. Вітчизняні комерційні банки 87,0 89,6 89,3 88,5 89,0 

1.1.1. Комерційні банки з переважанням державного капіталу 21,5 22,2 23,0 22,3 24,1 

1.1.2. Комерційні банки з переважанням приватного капіталу, з них: 65,5 67,4 66,4 66,2 64,9 

– контрольовані польськими інвесторами 3,9 4,6 5,0 5,3 5,5 

– контрольовані іноземними інвесторами 61,3 62,8 61,4 60,9 59,4 

1.2. Філії кредитних інституцій 4,7 2,2 2,1 2,3 2,1 

2. Банківські об’єднання 2,2 2,1 2,2 2,3 2,0 

3. Кооперативні банки, які здійснюють банківську діяльність 6,1 6,1 6,4 6,9 6,9 
*
 Не включаються банки, які об’єднують кооперативні банки. 

**
 Банк Zachodni WBK приєднав Kredyt Bank, Polski Bank Przedsiębiorczości приєднав FM Bank, DZ Bank Polska i RCI Bank Polska перетворені у філії кредитних інституцій. 

*** 
 Діяльність розпочали філії таких банків:  DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Euroclear Bank SA/NV, Intesa Sanpaolo S.p.A., RCI Banque I Western Union 

International Bank GmbH. Діяльність припинили такі філії банків: CSPL Credit Suisse (Luxembourg) i Credit Agricole Corporate and Investment. 
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Продовження додатка Ю 

 

Таблиця Ю.4 

Окремі дані про банківську систему Словаччини, 1993–2015 рр. (станом на кінець року)
 *
 

 

Показник
**

 
Рік 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Банки 

без іно-

земної 

участі в 

капіталі 

а 10 9 10 10 11 10 11 7 6 3 н/д н/д 2 2 1 н/д 2 2 2 2 2 2 2 

б 9 8 9 10 11 10 11 7 6 3 н/д н/д 2 2 1 н/д 2 2 2 2 2 2 2 

2. Банки з 

іноземною 

участю в 

капіталі 

а 8 10 14 14 14 14 12 14 13 15 н/д н/д 16 15 15 н/д 13 13 12 12 11 11 11 

б 7 10 13 14 14 14 12 14 13 15 н/д н/д 16 15 15 н/д 13 13 12 12 11 11 11 

3. Філії 

іноземних 

банків 

а 10 10 9 5 4 2 2 2 2 2 н/д н/д 5 7 9 н/д 11 14 17 14 15 15 14 

б 9 9 9 5 4 2 2 2 2 2 н/д н/д 5 7 9 н/д 11 14 17 14 15 15 14 

Кількість 

банків, 

всього 

а 29 30 34 30 30 27 26 24 22 21 н/д н/д 24 25 26 н/д 27 30 32 29 29 29 28 

б 26 28 32 30 30 27 26 24 22 21 н/д н/д 24 25 26 н/д 27 30 32 29 29 29 28 
 

*     
Складено на підставі [476]. 

**
  а – банки та філії іноземних банків, які отримали ліцензію на здійснення банківської діяльності; 

     б – банки та філії іноземних банків, які розпочали проведення банківських операцій. 
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Закінчення додатка Ю 

Таблиця Ю.5 

Окремі дані про банківську систему Росії, 01.01.2001–01.01.2015 рр. [162] 

       

           Показ- 

              ники 

 

 

Станом на 

Кількість 

діючих кре-

дитних 

організацій* з 

участю 

нерезидентів 

Інвестиції 

нерезидентів у 

статутні капітали 

діючих кредитних 

організацій,  

млн руб. 

Сукупний 

зареєстрований 

статутний капітал 

діючих кредитних 

організацій,  

млн руб. 

Темп зростання суми 

іноземних інвестицій 

у статутні капітали 

діючих кредитних 

організацій до 

01.01.2001 р., % 

Темп зростання 

сукупного зареєст-

рованого статутного 

капіталу всієї 

банківської системи 

до 01.01.2001 р., % 

Частка нерезидентів 

у сукупному 

зареєстрованому 

статутному капіталі 

банківської 

системи, % 

01.01.2001 р. 130 15 576,0 207 402 100,0 100,0 7,51 

01.01.2002 р. 126 13 843,6 260 989 88,9 125,8 5,30 

01.01.2003 р. 123 15 886,8 300 391 102,0 144,8 5,29 

01.01.2004 р. 128 18 902,6 362 010 121,4 174,5 5,22 

01.01.2005 р. 131 23 553,0 380 468 151,2 183,4 6,19 

01.01.2006 р. 136 49 554,5 444 377 318,1 214,3 11,15 

01.01.2007 р. 153 90 092,8 566 513 578,4 273,1 15,90 

01.01.2008 р. 202 183 506,3 731 736 1 178,1 352,8 25,08 

01.01.2009 р. 221 251 073,3 881 350 1 611,9 424,9 28,49 

01.01.2010 р. 226 305 195,6 1 244 364 1 959,4 600,0 24,53 

01.01.2011 р. 220 333 285,7 1 186 179 2 139,7 571,9 28,10 

01.01.2012 р. 230 336 395,7 1 214 343 2 159,7 585,5 27,70 

01.01.2013 р. 246 366 144,0 1 401 030 2 350,7 675,5 26,13 

01.01.2014 р. 251 404 841,9 1 532 615 2 599,1 739 26,42 

01.01.2015 р. 225 405 599,2 1 870 731 2 604,0 901,9 21,68 

*
 Кредитна організація згідно з російським законодавством визначається як юридична особа, яка для отримання прибутку як основної мети 

своєї діяльності на підставі спеціального рішення (ліцензії) Банку Росії має право здійснювати банківські операції, передбачені російським 

законодавством. Кредитні організації включають банківські та небанківські структури. 
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Додаток Я 

Окремі документи, розроблені Базельським комітетом з банківського 

регулювання та нагляду, які впливають на розвиток ІБ 

Назва документу Характеристика 

1 2 

“Звіт головам 

центральних банків 

про нагляд за 

закордонними 

філіями банків”  

(Перший 

“Базельський 

конкордат” – 

вересень, 1975 р.) 

Розроблений у зв’язку з поширенням міжнародної діяльності банків і необхідністю 

кооперації між країною походження банку та країною перебування закордонної 

установи банку, передбачає запобігання подвійному нагляду з боку різних органів 

банківського нагляду та мінімізації витрат на банківське регулювання. Його сфера 

дії поширена на юридично та фінансово залежні філії, юридично незалежні дочірні 

структури, які мають одну іноземну материнську установу, та юридично незалежні 

спільні підприємства, які мають більше, ніж одну іноземну материнську установу. З 

огляду на такий поділ дочірні структури та спільні підприємства підлягають 

регулюванню з боку країни-перебування банку, а філії – з боку країни-походження 

капіталу та розташування материнського банку за кордоном. Зазначений документ 

також визначає, що органи країни, в якій розміщена іноземна банківська установа, 

мають нести відповідальність за стан її ліквідності. Ліквідність треба визначати на 

підставі загальних даних з материнською установою, а ліквідність філії – окремо. На 

положення цього документа орієнтуються при організації міжнародного 

співробітництва в галузі банківського контролю. Зокрема, таке співробітництво, на 

думку Базельського комітету, має зводитися до обміну інформацією за умови 

розширення можливостей перевірки установи на місці органами держави 

походження банку [302, с. 72]. 

“Консолідований 

нагляд над 

міжнародною 

діяльністю банків” 

(березень, 1979 р.) 

Наголошує на необхідності комплексного спостереження за діяльністю 

міжнародноактивних банків. Консолідований звіт подають материнські структури 

органам нагляду у країні функціонування (з підсумовуванням за визначеними 

принципами всіх активів і пасивів материнського банку з урахуванням закордонних 

установ). На неконсолідованій основі дочірні банківські установи подають звіти 

органам нагляду в країнах розташування іноземного капіталу. 

“Процедури 

створення іноземних 

банківських установ” 

(березень, 1983 р.) 

У зв’язку з тим, що немає однаковості між процедурами створення іноземних 

банківських структур і виходу на ринки у різних країнах (зокрема, відмінність у 

дозвільних процедурах одних країн, брак чи наявність можливості створення 

закордонних установ в інших країнах, відмінності у національних законах і 

практиці) виникає потреба визначення загальних принципів застосування дозвільних 

процедур. Згодом (у травні 1983 р.) ці принципи були включені в доповнення до 

Базельського конкордату, де передбачалось, що відповідальність за спостереженням 

міжнародної банківської діяльності мала бути розподілена між органами 

банківського нагляду країнами створення і країнами перебування банків. Цей 

документ, який був переглянутим варіантом Базельського конкордату 1975 р., з 

часом отримав широке схвалення органів банківського нагляду багатьох країн [447; 

466]. 

“Принципи нагляду за 

іноземними 

установами банків” 

(Другий “Базельський 

конкордат” – травень, 

1983 р.) 

Цей документ – новий варіант рекомендацій Першого “Базельського конкордату”, 

ухваленого в 1975 р. У цьому документі зазнав змін нагляд за дочірніми 

структурами банків, який потрібно здійснювати і країною перебування дочірнього 

банку (на неконсолідованій основі), і країною розташування материнського банку 

(на консолідованій основі). Діяльність спільних підприємств за участю кількох 

материнських структур і надалі передбачала проведення нагляду з боку 

регулювальних органів країни розташування. Документ визначає типи іноземних 

установ банків [471], зокрема, філії банків, дочірні структури банків, а також спільні 

підприємства або консорціуми. Документ передбачає, що у зв’язку з необхідністю 

нагляду за закордонними установами банків є два головні принципи, які мають 

вагоме значення для співпраці між наглядовими органами країн, в яких міститься 

заклик до консультацій і контактів між органами країни-реципієнта та країни 

материнського банку: по-перше, жоден іноземний банк не повинен уникнути 

нагляду; по-друге, нагляд має бути адекватним. Для цілей реалізації цих принципів 

сторона, яка приймає, повинна забезпечити, щоб органи нагляду країни розташу-

вання материнського банку були негайно повідомлені про серйозні проблеми, які 

виникають у діяльності іноземного банку в країні-реципієнті.  
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Аналогічно, про виникнення проблем у головному банку відповідні органи повинні 

повідомляти наглядові структури іноземної країни про негативний вплив на інозем-

ну установу банку. Не виключається можливість прогалин і невідповідностей у наг-

ляді іноземних установ банків, що пов’язано з: по-перше, належним виконанням 

обов’язків наглядовими органами країн; по-друге, проблемами, коли наглядовий ор-

ган вважає, що нагляд у країні розташування материнського банку неадекватний або 

його не виконують (у цьому разі потрібно обмежити створення таких банків або нак-

ласти певні умови, які врегулюють діяльність таких установ на території країни); по-

третє, прогалини в нагляді можуть виникнути зі структурних особливостей міжна-

родних банківських груп (зокрема, пов’язані з одночасним володінням банком різ-

ними установами, наприклад, банківського та небанківського типу та (якщо можли-

во) забезпечити взаємозв’язок між органами нагляду за такими структурами) [471]. 

“Міжнародна 

конвергенція щодо 

вимірювання та вимог 

до капіталу” (“Базель 

І” – липень, 1988 р.), 

Головними стандартами документу є вимоги до формування й оцінки капіталу та 

кредитного ризику. “Базель І” визначив два рівні капіталу (капітал І і ІІ рівня), 

достатність капіталу визначали як відношення банківського капіталу до його 

активів, а вимога до розміру капіталу І рівня банку – принаймні 8 % його активів. У 

січні 1996 р. було ухвалено “Поправку до “Базель І”: Включення ринкових ризиків”. 

“Мінімальні вимоги 

до нагляду за міжна-

родними банківськи-

ми концернами та їх-

німи закордонними 

установами”  

(липень, 1992 р.) 

Передбачають положення щодо регулювання діяльності банків та їхніх закордонних 

структур, обмін інформацією між країнами походження та країнами розташування 

банків, порядку відкриття закордонних установ банків та отримання відповідного 

дозволу країн тощо; 

“Транскордонний 

банківський нагляд” 

(жовтень, 1996 р.) 

Охоплює рекомендації, які пов’язані з принципами транскордонного банківського 

нагляду в офшорних зонах. Документ містить пропозиції, спрямовані на поліпшення 

та полегшення пруденційного нагляду за банківськими ризиками, щоб забезпечити 

стійкість окремих кредитних організацій і стабільність фінансової системи в цілому. 

У червні 1996 р. документ обговорювали на дев’ятій Міжнародній конференції бан-

ківських контролерів у Стокгольмі за участю керівників зі ста сорока країн. Після 

детального обговорення змісту доповіді учасники конференції схвалили викладені 

принципи і взяли на себе зобов’язання працювати в напрямі їх реалізації. Основні 

положення документа такі: порядок доступу до інформації, потрібної для нагляду на 

консолідованій основі; характер інформаційних потоків і перевірка наглядової діяль-

ності країн; забезпечення ефективності нагляду за міжнародними банківськими 

операціями з боку країни походження банку та країни, яка приймає [480]. 

“Основні принципи 

ефективного 

банківського нагляду” 

(вересень, 1997 р., які 

переглянули в 2006 р.) 

Це комплексний план організації банківського нагляду, охоплюють широке коло 

питань, враховуючи протидію відмиванню коштів. Принципи схвалені міжнародним 

фінансовим співтовариством, у тім числі на щорічному засіданні МВФ та СБ у 

Гонконзі в жовтні 1997 р., отримали широке визнання та розповсюдження. Вже 

переглянутий у 2006 р. документ налічував 25 принципів ефективного банківського 

нагляду, зокрема: у принципі 3 зазначено, що в разі відкриття банку іноземним 

власником або материнською установою банку треба отримати попередню згоду від 

органу нагляду країни походження банку; у принципі 4 наголошено на особливостях 

передачі часток істотної участі в банках; у принципі 6 зазначено відповідність щодо 

достатності капіталу для банків, які проводять міжнародну діяльність, з вимогами 

Базельського комітету; принципи 7–8, 12–16 стосуються ризиків банківської діяль-

ності (зокрема, кредитного, ризику країни, ринкового, ліквідності, операційного, 

процентного ризиків); у принципі 24 зазначено про важливий елемент банківського 

нагляду – можливість наглядати за банківською групою на консолідованій основі; 

принцип 25 – визначає відносини між наглядовими органами країни походження та 

країни перебування банку (зокрема, визначено, що консолідований нагляд з ураху-

ванням закордонної діяльності потребує співпраці, обміну інформацією між нагля-

довими органами країн, де органи банківського нагляду повинні вимагати виконан-

ня іноземними банками операцій у відповідній країні з дотриманням тих самих стан-

дартів, які застосовують до національних установ) [272]. 
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“Методологічні 

роз’яснення до 

основних принципів” 

(серпень, 1999 р.) 

Стали доповненням до “Основних принципів ефективного банківського нагляду”, 

ухвалених у 1997 р. Вони поглиблюють трактування “Основних принципів” і їх 

можна використовувати для проведення самооцінок наглядовим органом кожної 

країни і для зовнішніх оцінок національної банківської системи, що проводять, 

наприклад, МВФ і СБ. 

“Основні елементи 

заяви про співпрацю 

між органами 

банківського нагляду” 

(травень, 2001 р.) 

Передбачають, що існує потреба в документі, який використовуватиметься як 

основа для налагодження двосторонніх відносин між органами банківського нагляду 

в різних країнах (у разі потреби між органами банківського нагляду та інших 

фінансових регуляторів). Цей документ визначає основні елементи заяви взаємного 

співробітництва, спрямовані на створення механізмів для обміну інформацією між 

наглядовими органами країн для полегшення виконання ними своїх обов’язків, 

сприяння безпечному та надійному функціонуванню фінансових установ із 

транскордонними установами. У заяві мають бути передбачені положення, які 

демонструють прихильність країн до принципів ефективного консолідованого 

нагляду і співробітництва між органами банківського нагляду та їхніх відповідних 

обов’язків. Наглядові органи мають висловити свою готовність співпрацювати один 

з одним на підставі взаємної довіри та розуміння, а також визначити взаємодопов-

нювальний характер нагляду за транскордонною установою. Також передбачено 

необхідність обміну інформацією між відповідними органами в різних країнах, щоб 

сприяти ефективному консолідованого нагляду за фінансовими інститутами, які 

працюють за межами своїх національних кордонів. Обмін інформацією має 

відбуватися у процесі ідентифікації, ліцензування та нагляді за подальшою 

діяльністю в країні. Крім того, передбачено інспектування на місцях, захист 

інформації та поточну координацію, яка передбачає візити для інформаційних цілей, 

обмін персоналом і проведення зустрічей із обговорення питань, що стосуються 

діяльності банків за межами національних кордонів [456]. 

“Високі принципи 

транскордонної 

імплементації Нової 

Угоди”  

(серпень 2003 р.) 

Враховують основні критерії, які потрібні для співпраці й координації дій між 

органами нагляду в країні реєстрації головного офісу банку та органами нагляду в 

країнах розташування дочірніх установ і філій банку. Ця угода охоплює шість 

принципів, в яких зазначено, що Нова Угода не змінить юридичні обов’язки органів 

нагляду щодо регулювання їхніх вітчизняних установ або схеми консолідованого 

нагляду, вже впроваджені Базельським комітетом; орган нагляду в країні реєстрації 

банківської групи відповідає за контроль за впровадженням Нової Угоди у 

банківській групі на консолідованій основі; органи нагляду в країнах розташування 

дочірніх установ і філій мають вимоги, які повинні бути зрозумілими і визнаними 

(зокрема, передбачено, що в кожній країні, де банки ведуть свою діяльність через 

дочірні установи, вони мають задовольняти наглядові та правові вимоги країни 

розташування такого дочірнього банку, де певні країни можуть мати вимоги щодо 

філій іноземних банків); має бути поглиблена та прагматична співпраця між 

органами нагляду країн реєстрації банку та країн розташування дочірніх банків і 

філій; за можливості уникнення органами нагляду виконання зайвої 

нескоординованої роботи щодо надання дозволів і перевірки правильності методик; 

забезпечення органами нагляду реєстрації головного банку якомога детальнішого 

плану щодо співпраці з наглядовими органами країни розташування дочірнього 

банку чи філії з використанням методик і підходів Нової Угоди з доведенням до 

відома банківської групи [46]. 

“Міжнародна 

конвергенція щодо 

вимірювання та вимог 

до капіталу: 

переглянуті підходи” 

(“Базель ІІ” – червень, 

2004 р.) 

Посилено вимоги до оцінки кредитного, ринкового та операційного ризиків при 

розрахунку мінімальних вимог до капіталу. Варто зауважити, що “Базель ІІ” не 

скасовує положення “Базель І”, які започаткували роботу у напрямі досягнення 

узгодженості банківського нагляду. Документ вводить поняття достатності капіталу, 

методи його розрахунку з огляду на кредитний, а згодом – й ринковий ризик. Нова 

угода “Базель ІІ” зосереджена на забезпеченні чутливішої та точнішої оцінки 

ризику. Вона стимулює фінансові установи до поліпшення своїх можливостей у 

сфері ризик-менеджменту, пропонує більш багатосторонній підхід і гнучкіші 

інструменти для оцінки ризику та охоплює операційний ризик. Ця угода містить такі 

три головні пункти: вимоги до мінімального капіталу для кредитного, ринкового та 

операційного ризиків, процес розгляду та контролю, ринкову дисципліну [36, с.18]. 
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“Удосконалення 

корпоративного 

управління в 

банківських 

установах” 

(лютий 2006 р.) 

Передбачає основні принципи корпоративного управління в банках, а також роль 

органів нагляду в удосконаленні корпоративного управління. Зокрема, одним із 

положень цього документа є те, що наглядові органи повинні мати змогу 

отримувати інформацію про структуру групи, до якої належить банк. Наприклад, на 

вимогу органів нагляду керівництво має бути спроможним надати повний перелік 

усіх учасників групи, які є пов’язаними сторонами банку, а також напрямів 

діяльності групи. Коли банк або група, до якої він належить, працюють на 

міжнародних ринках, органи нагляду повинні співпрацювати й обмінюватися 

інформацією з іншими наглядовими органами для того, щоб підвищити 

ефективність нагляду і зменшити відповідне навантаження (це відповідає 

“Принципам нагляду над закордонними установами банків” 1983 р. і подальшим 

документам стосовно співробітництва між наглядовими органами різних країн). 

Також зазначено, що коли банки працюють в юрисдикціях або використовують 

структури, які не сприяють прозорості, держави повинні працювати над 

запровадженням законів і нормативних документів, які давали б органам 

банківського нагляду змогу отримувати й аналізувати документацію стосовно 

діяльності банків, а також вживати потрібних регулювальних заходів, щоб усунути 

недоліки та попередити неналежні дії [405]. 

“Базель ІІІ” 

(вересень, 2010 р.) 

Підвищує розміри ліквідного капіталу банків, створює умови для підвищення 

стійкості банків та їхніх можливостей протистояти новим фінансовим потрясінням. 

Нові норми Базеля ІІІ передбачають загальне підвищення капіталізації банків, 

поліпшення якості капіталу, впровадження коротко- та середньострокових 

нормативів ліквідності та боргового навантаження, проциклічне регулювання тощо. 

Основні положення Базеля ІІІ не скасовують положення Базеля ІІ, а посилюють їх. 

Крім того, основні положення документа розглядають не як рекомендації, а як 

вимоги до банків, за невиконання яких їм доведеться знижувати розміри бонусних 

виплат і скорочувати виплати дивідендів за акціями. 
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