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Актуальність теми дослідження 

Соціально-економічний розвиток країни неможливий без фінансово 

стійкої банківської системи. Банки як регулятори грошового обігу і центри 

акумуляції грошових ресурсів володіють особливими важелями впливу на 

фінансову, виробничу та інші сфери економіки, але за умов глобалізації все 

більше орієнтуються на іноземну діяльність. Забезпечення належного 

регулювання діяльності іноземних банків в Україні є досить складним 

процесом і вимагає розробки комплексної програми підвищення ефективності 

регулятивних функцій органів державної влади та оптимізації державного 

регулятивного процесу іноземного інвестування у вітчизняну банківську 

систему, особливо в умовах кризи. Це обумовлює необхідність активізації 

комплексних і системних досліджень передумов та механізму державного 

регулювання іноземного банківництва в Україні. 

В окреслених умовах надзвичайно важливо оцінити можливості наявного 

інструментарію наукового пізнання у сфері досліджень державного 

регулювання іноземного банківництва, виявити напрями удосконалення 

функціональної роль держави у цьому процесі та шляхи ефективного 

розв’язання існуючих проблем. Дисертаційна робота Владичин У. В. містить 

ґрунтовний аналіз методології сучасної науки в контексті проблеми державного 

регулювання іноземного банківництва, розробки науково-теоретичного 

характеру, які формують базові засади інструментарію державного 

регулювання, а також практичні рекомендації і пропозиції щодо удосконалення 

низки процесів у сфері державного регулювання іноземного банківництва в 



Україні. 

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових досліджень 

кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка (держбюджетних тем кафедри “Оптимізація 

регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі України”, 

“Управління реструктуризацією фінансових посередників в економіці 

України”, “Управління грошовим господарством фінансових посередників в 

економіці України” та інших), де вирішується порушена проблематика, яка 

полягає в дослідженні теоретичних і прикладних проблем державного 

регулювання іноземного банківництва та розробленні рекомендацій щодо 

удосконалення правового, конкурентного, податкового регулювання, 

банківського нагляду та контролю, підвищення ефективності функціонування 

вітчизняного й іноземного банківництва в Україні. 

З огляду на зазначене вище, дисертаційна робота Владичин Уляни 

Володимирівна виконана на актуальну та перспективну тему, є своєчасною і 

вирішує складну проблему, пов’язану з державним регулюванням іноземного 

банківництва в Україні. 

 

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації Владичин У. В. 

мають достатньо високий ступінь достовірності та обґрунтованості, оскільки 

вони базуються на опрацюванні значного масиву наукових розробок 

вітчизняних та зарубіжних авторів з питань державного регулювання 

економіки, іноземного інвестування та банківської діяльності, а також є 

результатом всебічного та об’єктивного аналізу досліджуваних явищ, 

здійсненого за допомогою сучасного наукового інструментарію. Інформаційну 

базу дослідження склали аналітичні матеріали та статистичні дані НБУ, 

Державної служби статистики України, Антимонопольного комітету, 

Державної фіскальної служби, Асоціації українських банків, інших органів 



державної влади та показники діяльності вітчизняних та іноземних банківських 

установ. 

Обсяг і глибина виконаного дослідження дали змогу автору розробити та 

запропонувати обґрунтовані наукові висновки і рекомендації, що виносяться на 

захист. Зміст дисертації свідчить, що поставлену мету роботи – розроблення 

теоретико-методологічних підходів до формування механізму державного 

регулювання іноземного банківництва, надання практичних рекомендацій щодо 

його вдосконалення та підвищення ефективності функціонування банківської 

системи України в сучасних умовах розвитку – досягнуто. У дисертаційній 

роботі автор логічно розкриває поставлені завдання, що свідчить про її 

завершеність у теоретико-методологічному та науково-практичному 

обґрунтуванні удосконалення державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні. 

Серед теоретичних напрацювань та результатів дисертанта вагоме 

наукове значення в роботі мають фундаментальні основи державного 

регулювання іноземного банківництва. Зокрема, це чітке визначення 

категоріального апарату наукової проблеми – поняття “іноземне банківництво” 

(с. 30-31), “державне регулювання іноземного банківництва” (с. 100), “система 

державного регулювання іноземного банківництва” (с. 114), “механізм 

державного регулювання іноземного банківництва” (с. 137), “правове 

регулювання іноземного банківництва” (с. 258), “реорганізація у секторі 

іноземного банківництва” (с. 288), а також виділення цілей (с. 117), функцій 

(с. 118-122), принципів (с. 131-136) і методів державного регулювання 

іноземного банківництва (с. 142-149) та його класифікація (с. 123-129), що 

безумовно поглиблює розуміння сутності досліджуваної проблематики. 

Побудована інституційна модель характеризує роль державних інституцій у 

розвитку іноземного банківництва в Україні, а результати аналізу показують 

функціональний вплив міжнародних органів та органів державної влади 

національного та місцевого рівнів на регулятивні процесі в банківській сфері та 

іноземному банківництві (с. 150-171). Удосконалення інституційного 



регулювання подано автором і в контексті поєднання механізму саморегуляції 

та застосування державних методів й інструментів впливу на іноземне 

банківництво, а також визначення необхідності створення спеціальних 

асоціацій банків, які забезпечуватимуть підвищення рівня культури 

банківництва в Україні (с. 398-400). 

Проведений здобувачем глибокий аналіз сучасного стану розвитку 

іноземного банківництва дозволив удосконалити його періодизацію, 

охарактеризувати тенденції та сформулювати найбільш вагомі проблеми, 

пов’язані із функціонуванням банків з іноземним капіталом в Україні (с. 174-

191). Зокрема, це стосується необхідності ґрунтовної оцінки та контролю за 

структурою власності іноземних інвесторів та постійною її зміною (с. 214-225), 

небажання проведення якої може негативно вплинути на розвиток усієї 

вітчизняної банківської системи, оскільки відобразиться на зростанні обсягів 

виведення капіталів за кордон, контролі над стратегічними об’єктами 

економіки держави та завоюванні найбільш привабливих секторів і ринків. У 

цьому контексті результати оцінки регіональної спрямованості іноземних 

банківських капіталів показують недостатній розвиток регіонів та потребу в 

сприянні розвитку іноземного банківництва та активізації надання інноваційних 

банківських послуг банками з іноземним капіталом на локальному рівні (с. 240-

248).Проведений здобувачем аналіз ефективності діяльності банків з іноземним 

капіталом в Україні показав вищу ефективність роботи банків з іноземною 

власністю, але, поряд із цим, вплив на показники діяльності загальних 

негативних тенденцій, які відбуваються в соціально-економічному та 

політичному середовищі держави (с. 225-238). 

В основу дисертаційної роботи покладено також обґрунтування проблем 

та недоліків сучасного механізму державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні в розрізі правового, податкового та конкурентного 

регулювання, регулювання з боку НБУ. Правове регулювання вивчено в 

контексті міжнародного та національного регулювання, виділено інструменти 

залежно від такого поділу (с. 264-265), а детальний аналіз вітчизняних 



законодавчих та підзаконних нормативних документів (с. 266-276), 

міжнародних документів і директив (с. 382-393) дав змогу дисертанту 

запропонувати шляхи удосконалення законодавства України і, зокрема, 

розробити основні положення спеціального закону, який має врегульовувати 

питання функціонування іноземного банківництва (с. 394-397). Автор для 

удосконалення податкового регулювання обґрунтовує потребу стимулювання 

іноземного інвестування у банківську систему України, пропонуючи часткове 

цільове та тимчасове пільгове оподаткування для іноземних інвесторів у 

банківську систему, застосування регресивного оподаткування та 

диференційованого підходу в оподаткуванні (с. 319-321). У конкурентному 

регулюванні достатньо обґрунтованими є пропозиції дисертанта щодо 

удосконалення законодавчих актів у частині функціонування іноземного 

банківництва (с. 331-333). 

Обґрунтованими є результати здобувача щодо впливу іноземного 

банківництва на фінансово-економічну безпеку держави, що підтверджено 

вдалим застосуванням інструментарію математичного моделювання. Зокрема, 

за допомогою використання кореляційно-регресійного аналізу та множинної 

регресії дисертант з’ясував силу впливу таких показників, як: частка статутного 

капіталу банків з іноземним капіталом у статутному капіталі банківської 

системи України, частка власного капіталу банків з іноземним капіталом у 

власному капіталі банківської системи України, частка зобов’язань банків з 

іноземним капіталом в іноземній валюті в зобов’язаннях банківської системи 

України, темп приросту активів банків з іноземним капіталом, обсяги активів 

банків з іноземним капіталом в іноземний валюті, обсяги фінансових 

результатів (прибутку/збитку) банків з іноземним капіталом на індикатори 

фінансово-економічної безпеки (с. 349-360). Такі розрахунки дозволили 

побудувати різні сценарії розвитку економіки України під впливом іноземних 

банківських капіталів. Усебічне дослідження дисертанта дало змогу розробити 

Концепцію державного регулювання іноземного банківництва в Україні на 

середньострокову перспективу (с. 408-415), яка логічно і переконливо 



вписується в сучасні стратегічні пріоритети та програми розвитку на 

державному та місцевому рівнях в Україні. 

Висновки до розділів дисертаційної роботи та загальні висновки 

відображають основний зміст роботи, її головні положення, є логічними та 

обґрунтованими наукові пропозиції та рекомендації щодо удосконалення та 

підвищення ефективності державного регулювання іноземного банківництва в 

Україні. Здобувач результативно використовує ілюстративні засоби 

відображення інформації, які розкривають і доповнюють основний зміст 

дисертації. 

 

Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій 

Зміст дисертаційної роботи свідчить про його комплексний характер і 

наявність у ньому наукових результатів, висновків і пропозицій, отриманих 

автором самостійно, які виносяться на захист. Серед основних наукових 

результатів, які характеризуються новизною, варто відзначити наступне: 

- запропоновано науково-методичний підхід до визначення впливу 

іноземного банківництва на фінансово-економічну безпеку держави, який 

відображає тісноту взаємозв’язків показників іноземного банківництва з ВВП, 

рівнем інфляції, дефіцитом бюджету, валовим зовнішнім боргом, рівнем 

тіньової економіки, грошовою масою тощо, а також здійснено прогнозування 

значень показників фінансово-економічної безпеки держави під впливом 

розвитку іноземного банківництва (с. 349-360); 

- розроблено Концепцію державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні на середньострокову перспективу, котра включає 

основні цілі, принципи, методи, інструменти регулювання іноземного капіталу 

у вітчизняних банках, напрями вдосконалення діяльності державних органів 

влади та очікувані результати (с. 408-415); 

- удосконалено категорійно-понятійний апарат державного регулювання 

іноземного банківництва, зокрема запропоновано визначення таких понять, як: 

“іноземне банківництво” (с. 30-31), “державне регулювання іноземного 



банківництва” (с. 100), “система державного регулювання іноземного 

банківництва” (с. 114), “механізм державного регулювання іноземного 

банківництва” (с. 137) та ін.; 

- подано рекомендації щодо удосконалення правових методів державного 

регулювання іноземного банківництва, зокрема, розроблено структуру проекту 

Закону України “Про порядок створення, діяльності банків з іноземним 

капіталом, їхніх структурних підрозділів і філій іноземних банків в Україні” 

(с. 394-397), що підвищить якість правових норм організації іноземного 

банківництва в Україні; 

- на основі проведеного SWOT-аналізу визначено стратегію входження 

іноземних інвесторів на вітчизняний ринок (с. 404-406), що дасть змогу 

використовувати ефективні методи та інструменти державного регулювання 

іноземного банківництва в різних умовах розвитку економіки України; 

- запропоновано теоретико-методологічні підходи до визначення рівня 

довіри населення до банків з іноземним капіталом, які, на основі проведення 

анкетування респондентів, дали змогу обґрунтувати висновки щодо 

необхідності стимулювання іноземного інвестування у банківську систему 

України (с. 360-364);  

- виділено класифікаційні ознаки та види банків з іноземним капіталом, 

які здійснюють свою діяльність в Україні (с. 61-66), здійснено класифікацію 

видів державного регулювання іноземного банківництва (с. 123-129) та 

правового регулювання іноземного банківництва (с. 258-262), виокремлено 

функції іноземного банківництва (с. 32, додаток Б) та функції державного 

регулювання іноземного банківництва (с. 118-122), фундаментальні цілі 

іноземного банківництва для іноземних інвесторів, національних власників 

банків і банківської системи держави (с. 33), що значно поглиблює науково-

теоретичну базу досліджуваної проблематики; 

- набули подальшого розвитку виділені тенденції та закономірності 

розвитку іноземного банківництва у короткостроковому та довгостроковому 

періодах часу, обґрунтування позитивних і негативних наслідків 



функціонування банків з іноземним капіталом і філій іноземних банків з 

урахуванням особливостей сучасного стану економіки (с. 199-205). 

 

Повнота викладення результатів дослідження в опублікованих працях 

Результати дисертаційної роботи, висновки та рекомендації опубліковано 

в наукових працях здобувача, серед яких дві одноосібні монографії, дві 

монографії у співавторстві, 25 статей у наукових фахових виданнях України (з 

них – 2 у співавторстві і 23 одноосібні), у тому числі – 5 публікацій в іноземних 

джерелах, 13 тез доповідей на наукових конференціях. Ознайомлення зі змістом 

наукових публікацій, підтверджує, що наукові положення дисертаційної роботи 

достатньо повно висвітлені у відкритому друці. Наукові публікації 

відповідають встановленим вимогам. Науковий матеріал, що викладений в 

авторефераті, повністю відображає зміст дисертаційної роботи та розкриває 

наукові результати, які дисертант отримав у процесі дослідження. 

 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження 

Теоретико-методологічні положення дисертаційної роботи, висновки та 

результати наукового дослідження дисертанта використовуються у 

навчальному процесі на економічному факультеті Львівського національного 

університету імені Івана Франка, зокрема для розроблення навчально-

методичного забезпечення та викладання навчальних дисциплін “Банківська 

система”, “Банківські продукти”, “Банківське регулювання і нагляд”, 

“Міжнародні розрахунки і валютні операції”, “Іноземне банківництво”, 

“Міжнародний банківський бізнес”, “Грошово-кредитна політика” та ін. 

Результати дисертаційної роботи доповідались та отримали схвальні 

відгуки на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях 

протягом 2005-2015 рр. у таких містах, як: Львів, Київ, Харків, Луцьк, 

Сімферополь, Тернопіль, Ужгород. 

Основні результати дисертаційної роботи щодо комплексного 

розв’язання проблем державного регулювання іноземного банківництва в 



Україні, висновки та практичні рекомендації здобувача використані під час 

опрацювання Рекомендацій Парламентських слухань “Про шляхи стабілізації 

банківської системи України” (18.02.2015 р.) Комітетом Верховної Ради 

України з питань фінансової політики і банківської діяльності, у роботі 

Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, Львівського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України, Постійної 

комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності Львівської обласної ради, Асоціації банків Львівщини, Міжнародного 

Банку Азербайджану (м. Баку, Азербайджан). 

 

Зауваження та дискусійні положення дисертаційної роботи 

Відзначаючи змістовність представленої до захисту дисертаційної 

роботи, обґрунтованість та новизну отриманих наукових результатів, водночас 

мають місце певні зауваження та дискусійні моменти. Зокрема: 

1. Одне із завдань автор формулює як визначення видів іноземного 

банківництва (с. 7), натомість у роботі подає види банків з іноземним 

капіталом, які є суб’єктами іноземного банківництва і провадять свою 

діяльність в Україні. А види іноземного банківництва дали б змогу деталізувати 

напрями роботи таких суб’єктів на ринку країни-реципієнта, показати 

залежність від внутрішнього та зовнішнього середовища, а також сферу впливу 

на банківський ринок країни. 

2. У параграфі 2.4, досліджуючи інституційне середовище державного 

регулювання іноземного банківництва, автору варто було б більше уваги 

приділити ролі материнських структур та внутрішнього менеджменту банків з 

іноземним капіталом, оскільки від них також залежить якість управління, 

фінансова стабільність і прибутковість роботи на ринку країни-реципієнта. 

Адже материнські установи банків формують стратегічні орієнтири та вектори 

діяльності дочірніх структур на зарубіжних ринках, а також застосовують певні 

вимоги і обмеження, які можуть позначатися на функціонуванні та розвитку 

банку з іноземним капіталом у приймаючій країні. 



3. Не достатньо повно, на нашу думку, висвітлена роль НБУ як основного 

регулятора банківського ринку. Більшість із запропонованих функцій (с. 278) є 

функціями, які виконує НБУ в межах регулювання банківської системи України 

загалом. Варто було наголосити на тих функціях Національного банку, які мали 

б бути на нього покладені для ефективного регулювання саме іноземного 

банківництва і формування безпеки вітчизняного банківського бізнесу. 

Особливо актуальними ці пропозиції були б в умовах сучасного реформування 

банківської системи та органів банківського нагляду в Україні. 

4. Доцільно було б обґрунтувати позицію автора щодо значного 

переважання капіталу окремих іноземних держав у банківській системі України 

і, зокрема, необхідність застосування обмежень участі деяких країн на 

вітчизняному ринку, а також виявлення державними органами (зокрема, 

Антимонопольним комітетом України) монопольного становища не лише 

окремих банків та їхніх операцій, але й монополію капіталів з однієї країни в 

банківській системі. У цьому контексті цікавим був би аналіз та висновки 

автора про потребу встановлення загальних квот чи інших обмежень на обсяги 

капіталів із однієї зарубіжної країни. 

5. Достатньо ґрунтовно здобувачем проведено аналіз правового 

регулювання, зокрема, у частині впливу міжнародних документів та директив 

Європейського Союзу (с. 382-394). При цьому дисертанту варто було чіткіше 

сформулювати пропозиції щодо імплементації згаданих норм і міжнародних 

вимог у вітчизняну банківську практику, що є своєчасним у контексті 

європейської інтеграції України та потреби в гармонізації законодавства. 

 

Загальний висновок 

Розгляд дисертаційної роботи Владичин Уляни Володимирівни, логічна 

завершеність наукових положень та практичних рекомендацій дають змогу 

зробити загальний висновок, що дисертаційна робота є самостійною 

кваліфікованою науковою працею, виконаною автором особисто, яка містить 

науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати, що мають наукову 



новизну, і є вагомими для подальшого практичного розв’язання важливої 

науково-прикладної проблеми – поглиблення чинних і розроблення нових засад 

щодо удосконалення та підвищення ефективності державного регулювання 

іноземного банківництва в Україні. Висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації. Теоретичні та практичні положення 

наукової новизни, висновки, пропозиції та рекомендації мають достатній рівень 

обґрунтованості, супроводжуються методичним і статистичним матеріалом. 

Оформлення дисертації та автореферату відповідає встановленим вимогам. 

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що дисертаційна робота 

“Державне регулювання іноземного банківництва в Україні” є актуальним, 

завершеним, самостійним науковим дослідженням, має наукову новизну та 

практичне значення, відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, 13, 14 “Порядку 

присудження наукових ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними Постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 656), а її автор – Владичин 

Уляна Володимирівна – заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. 
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