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Детальне ознайомлення з дисертацією, змістом автореферату та фаховими 

публікаціями Владичин У. В. дає змогу сформулювати наступні висновки щодо 

актуальності, структури, наукової новизни, практичного значення, а також 

загальної оцінки дисертаційної роботи, головні результати якої подані до захисту. 

 

1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

Саме на сучасному етапі розвитку економіки в кризових умовах та у період 

інтенсивного виходу іноземних інвесторів із банківського ринку України виникає 

необхідність у визначенні напрямів державної регуляторної політики щодо 

функціонування іноземного банківництва, запровадження оптимальних форм, 

методів та інструментів для досягнення найвищої ефективності діяльності банків 

з іноземним капіталом в Україні, а також розроблення пропозицій щодо 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банківських установ. Таким 

чином, теоретико-методологічне та практичне значення проблеми державного 

регулювання іноземного банківництва в Україні, її своєчасність, наявність низки 

неврегульованих питань і незавершеність методології її вирішення дозволяють 

стверджувати про актуальність теми й отриманих результатів дослідження.  

Дисертаційна робота Владичин Уляни Володимирівни є актуальною як за 

творчим задумом, так і за переліком поставлених завдань, у яких автор досягає 

мети – 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.  

Напрацювання автора опираються на сучасну методологію дослідження 

державного регулювання іноземного банківництва, яка базується на використанні 

теоретичних та емпіричних, загальних та спеціальних методів дослідження, 

зокрема: системного, наукової абстракції, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, 

економіко-статистичного тощо. Дисертант широко використовує та коректно 

оцінює опубліковані праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі державного 

регулювання, наукові статті у фахових періодичних виданнях, аналітичні огляди й 

результати власних досліджень і спостережень. У дисертаційній роботі логічно 

розкриваються поставлені завдання дослідження, що свідчить про досягнення 

обраної мети і завершеність в опрацюванні проблеми теоретичного та науково-

практичного обґрунтування вдосконалення державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні. 

Ознайомлення з текстом дисертації, авторефератом та працями здобувача, 

опублікованими за темою дослідження, дає підстави стверджувати, що результати 

дисертаційної роботи значною мірою заповнюють прогалини в аналізі 

особливостей та закономірностей державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні.  

 

2. Рівень обґрунтованості наукових положень,  

висновків і рекомендацій 

Зміст дисертації є достатньо обґрунтованим та достовірним за своїми 

науковими положеннями, висновками та рекомендаціями, які базуються на 

сучасних досягненнях економічної теорії та її методології; узагальненні та 

глибокому системному аналізі явищ і процесів, які існують впродовж порівняно 

тривалого періоду часу в національній економіці; сучасних методах наукового 

пошуку та обґрунтуванні нових рішень; власних науково-аналітичних розробках з 

використанням значного масиву фактичної інформації. 

Основні результати наукових досліджень, висновки та рекомендації 



дисертаційної роботи є складовою наукових досліджень економічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка: «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), де автором 

розроблені рекомендації щодо удосконалення правового, конкурентного, 

податкового регулювання, банківського нагляду та контролю, підвищення 

ефективності функціонування вітчизняного й іноземного банківництва в Україні. 

Таким чином, наукові положення, висновки та рекомендації, запропоновані в 

дисертаційній роботі, мають високий ступінь наукової обґрунтованості. 

Зміст дисертації розкривається у добре структурованому дослідженні, яке 

складається із вступу, п’ятьох розділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Основні результати 

дослідження логічно розкриті у структурних розділах дисертації, що дало змогу 

послідовно висвітлити дану проблематику. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні основи державного 

регулювання іноземного банківництва» автор дослідив сутнісно-

функціональну характеристику іноземного банківництва, з’ясував його ознаки, 

суб’єкти, організаційно-структурні форми, а також виявив внесок основних шкіл 

економічної науки в розвиток теорій іноземного банківництва та його державного 

регулювання. 

Виявивши та узагальнивши теоретичні підходи та наукові погляди різних 

авторів на зміст ключових понять досліджуваної проблеми, дисертант подає 

вузьке та широке розуміння поняття «іноземне банківництво» (с. 30–31) та 

окреслює його сутнісні ознаки: наявність у статутному капіталі іноземної частки, 

функціонування материнської структури за кордоном, розширена мережа філій у 



багатьох країнах світу тощо (с. 31–32). Функціональну роль іноземного 

банківництва автор розкриває через виділені функції (організаційно-операційну, 

довірчу, безпекову, адміністративно-управлінську, стимулювальну, інтеграційну, 

інформаційну, адаптаційну, соціально-економічну та цільову). Водночас 

дисертант цілком логічно розмежовує цілі, які ставлять перед собою іноземні 

інвестори, виходячи на зарубіжні ринки, цілі національних власників банків, а 

також цілі банківської системи країни-реципієнта загалом (с. 33). 

Теоретичні напрацювання першого розділу полягають також у визначенні 

суб’єктів іноземного банківництва та розробленні детальної класифікації банків з 

іноземним капіталом, які можуть провадити свою діяльність в Україні. Зокрема, 

дисертант виділяє такі ознаки класифікації: частка іноземного інвестора, ступінь 

управління нерезидентом, спеціалізація діяльності на національному ринку, 

наявність мережі структурних підрозділів, форма власності іноземного інвестора, 

кількість іноземних інвесторів, порядок створення банку, структура власності 

банку та ін. (с. 61–66). Відзначимо, що збір, опрацювання та відображення 

інформації державними органами за цими критеріями значно покращило б 

виявлення впливу іноземного капіталу на банківську систему та економіку нашої 

держави. 

Другий розділ дисертації «Методологія аналізу державного регулювання 

іноземного банківництва» розкриває методологію дослідження державного 

регулювання іноземного банківництва, структуру системи, механізм та 

інституційні моделі державного регулювання іноземного банківництва. 

Системний підхід до дослідження дозволив автору обґрунтувати зміст 

поняття «державне регулювання іноземного банківництва» через систему 

інституційно-правових заходів держави, що охоплює законодавче, податкове, 

конкурентне регулювання та банківський нагляд за суб’єктами іноземного 

банківництва. Дисертант доходить висновку, що систему державного 

регулювання іноземного банківництва доцільно розглядати як «складову такої 

надсистеми, як наддержавне регулювання іноземного банківництва, та як певну 

сукупність підсистем, зокрема, внутрішньобанківського регулювання, 



регулювання іноземного банківництва центральним банком, податкового, 

конкурентного, законодавчого регулювання тощо» (с. 113). На наш погляд, 

достатньо чітко визначено та обґрунтовано цілі державного регулювання 

іноземного банківництва з врахуванням особливостей сучасного стану розвитку 

економіки держави (с. 116–117), а також функції, які автор вдало поєднує у групи: 

методичні, організаційно-управлінські, соціально-економічні (с. 118–122). 

Додержання основних, виділених автором, принципів державного регулювання 

іноземного банківництва (загальних та специфічних) (с. 130–136) є основою 

формування ефективного державного регулювання, а обґрунтування механізму 

державного регулювання іноземного банківництва як процесу «взаємодії окремих 

елементів системи державного регулювання іноземного банківництва (форм, 

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

умовах у певний період економічні принципи та закони» (с. 137) передбачає 

використання регулювальними органами сукупності методів та інструментів для 

реалізації суб’єктами регулювання своїх функцій. У результаті дослідження автор 

деталізує методи державного регулювання, визначає їхню інтенсивність та 

обґрунтовує притаманні їм інструменти регулювання (с. 142–149). У цьому 

контексті цікавою є позиція дисертанта щодо побудови матриці відповідності 

цілей державного регулювання іноземного банківництва та методів й 

інструментів (с. 149), які необхідно застосовувати для досягнення цих цілей. 

Побудова інституційної моделі державного регулювання іноземного 

банківництва дала змогу здобувачу дійти висновку щодо необхідності 

взаємодоповнення ринкового та державно-регулювального механізмів. Виходячи 

з цього інституційне середовище державного регулювання іноземного 

банківництва, на думку автора, «враховує взаємодію регулювальних суб’єктів 

держави та ринку, їхній вплив на діяльність та активність учасників іноземного 

банківництва» (с. 153). Розроблена та побудована автором інституційна модель 

державного регулювання іноземного банківництва (додаток И) та схема взаємодії 

органів, що здійснюють інституційне регулювання іноземного банківництва в 

Україні (додаток Л), відображає взаємозв’язок між основними регулювальними 



суб’єктами держави та ринку. 

Таким чином, теоретико-методологічна частина дисертаційної роботи 

представлена автором коректно, логічно і послідовно з обґрунтуванням висновків 

та поглибленням наукової термінології, інструментарію та підходів до державного 

регулювання іноземного банківництва. 

У третьому розділі «Особливості розвитку іноземного банківництва в 

Україні» акцентовано увагу на сучасному стані розвитку іноземного 

банківництва в нашій державі, особливостях діяльності банків з іноземним 

капіталом та відкриття філій іноземних банків, проаналізовано структуру 

власності банків з іноземним капіталом та виявлено ефективність їхньої 

діяльності в Україні порівняно з банками з вітчизняним капіталом, розкрито 

регіональні чинники розвитку та розраховано рівень концентрації банків з 

іноземним капіталом в Україні. 

Дисертантом проведено ґрунтовний аналіз та доповнено періодизацію 

розвитку іноземного банківництва в Україні за критерієм кількісних змін обсягів 

іноземного капіталу та активністю створення і функціонування банків з 

іноземним капіталом в Україні. Кожен період містить детальний аналіз та логічні 

висновки, підтверджені статистичними матеріалами та проведеними 

розрахунками автора (с. 174–188). На основі вивчення переваг і недоліків 

відкриття філій іноземних банків в Україні та діяльності банків з іноземним 

капіталом загалом дисертант підкреслює, що деякі з них є «лише теоретичними, 

які не враховують вплив чинника часу» (с. 192), а тому окремі позиції щодо 

переваг вважає дискусійними та спростовує, підкріплюючи статистичними 

даними та логічними висновками. 

Достатньо обґрунтованими є результати досліджень щодо виявлення 

структури власності банків з іноземним капіталом та їхнього регіонального 

розподілу на території України. Поряд з позитивними кроками регулювальних 

органів у частині відображення інформації про структуру власності банків в 

Україні, на думку здобувача, «особливу увагу в регулюванні діяльності дочірніх 

іноземних банків варто приділяти ідентифікації власників банку і країни 



походження капіталу» (с. 218) у випадках, якщо власниками є юридичні особи-

нерезиденти, зареєстровані в офшорних зонах, оскільки анонімність власників 

капіталу спричиняє неконтрольованість на банківському ринку та призводить до 

відтоків капіталів за кордон (с. 219). Серед виділених тенденцій названо «значні 

коливання часток іноземних капіталів у банках України», «згортання діяльності 

європейських банків у банківській системі» тощо (с. 224–225). Вагомими з 

наукової точки зору є методичні підходи та результати оцінювання рівня 

регіонального розвитку іноземного банківництва в Україні, активність та 

ефективність діяльності банків з іноземним капіталом у регіонах. Проведений 

аналіз дав змогу автору виявити, що концентрація філій і відділень банків з 

іноземним капіталом за регіонами в Україні є високою, однак більшість з них 

концентрують свою діяльність у найбільшому фінансовому центрі – столиці 

України (с. 242). 

У дисертаційній роботі всебічно досліджено концентрацію банків з 

іноземним капіталом за основними показниками. На основі проведеного аналізу 

автор робить висновки, що банки з іноземним капіталом не володіють 

монопольним становищем на банківському ринку, хоча займають провідні позиції 

у групах найбільших і великих банків за розміром активів за результатами 2015 р. 

(с. 255). 

У четвертому розділі «Механізм і проблеми державного регулювання 

іноземного банківництва в Україні» дисертантом проведено аналіз правового 

регулювання, виявлено та систематизовано його класифікаційні ознаки і види, 

з’ясовано функціональну роль НБУ в регулюванні іноземного банківництва, 

розкрито проблеми податкового та конкурентного регулювання. 

У цьому розділі автором підкреслено, що «правове регулювання іноземного 

банківництва в Україні доцільно розглядати на підставі міжнародного 

(наддержавного, наднаціонального) правового регулювання та національного 

(державного) правового регулювання» (с. 263). Серед перспективних напрямів 

розвитку правового регулювання іноземного банківництва в Україні дисертантом 

виділено необхідність забезпечення стабільності та систематизації чинної 



законодавчої та нормативної бази регулювання банківської діяльності та 

максимальна адаптація до міжнародних стандартів (с. 275–276). Виділені автором 

функції НБУ щодо регулювання іноземного банківництва (нормотворча, 

реєструвальна, обмежувальна, операційна, структуризаційна, наглядова, 

рекомендаційна, інформаційна) (с. 278) логічно розкривають роль центрального 

банку в регулятивному процесі у сфері іноземного банківництва. Здобувачем 

обґрунтовано зміст поняття «реорганізація у секторі іноземного банківництва» як 

«сукупності 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 банківської системи» (с. 288). У цьому 

контексті автор пропонує «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)» (с. 320). 

Науково-прикладний аспект мають висновки та рекомендації автора щодо 

вдосконалення податкового регулювання іноземного банківництва. Зокрема, 

дисертант проводить дослідження в розрізі найбільш проблемних напрямів 

податкового регулювання, які потребують удосконалення (с. 301). Серед базових 

підходів податкового регулювання здобувач виділяє принципи, яких необхідно 

дотримуватись для підвищення ефективності регулювання (с. 300), а також 

обґрунтовує пропозиції щодо вироблення системи стимулювання іноземного 

банківництва з використанням податкових інструментів (с. 319–321). 

Найбільш проблемні напрями, які потребують удосконалення, виділені 

автором і в частині конкурентного регулювання іноземного банківництва (с. 326). 

У цьому контексті поділяємо позицію автора щодо потреби удосконалення та 

модернізації конкурентного законодавства, особливо в частині регулювання 



іноземного банківництва. Глибокий аналіз антимонопольного законодавства 

України дав змогу дисертанту сформулювати структуру розділу щодо 

регулювання іноземного банківництва, який має бути включений до спеціального 

законодавчого акту з регулювання питань захисту економічної конкуренції у 

банківській системі (с. 331–332), а також запропонувати низку нормативних актів, 

які підвищать ефективність регулювання банківської системи (с. 332–333). 

У п’ятому розділі роботи «Перспективні напрями розвитку державного 

регулювання іноземного банківництва в Україні» запропоновано науково-

методичні підходи до визначення впливу іноземного банківництва на фінансово-

економічну безпеку держави, удосконалення правового регулювання іноземного 

банківництва, розроблено концепційні засади державного регулювання 

іноземного банківництва на середньострокову перспективу. 

Результатом проведеного кореляційно-регресійного моделювання стало 

прогнозування зміни основних показників фінансово-економічної безпеки 

України під впливом іноземного банківського капіталу. Дисертант побудував 

рівняння регресії та показав індикатори найбільшого впливу на безпеку держави і 

на основі цього розробив різні сценарії розвитку економіки країни (реалістичний, 

песимістичний та оптимістичний). Здобувач підкреслює, що «прогнозовані зміни 

індикаторів фінансово-економічної безпеки України під впливом показників 

розвитку іноземного банківництва характеризують як позитивні, так і деякі 

негативні тенденції, що пов’язано з тим, що не всі факторні показники однаково 

тісно корелюють із результативними показниками»  (с. 359). При цьому дисертант 

робить висновок, що іноземне банківництво не має негативного впливу на 

економіку держави. 

У даному розділі також оцінено рівень довіри до банків з іноземним 

капіталом на основі проведеного соціологічного опитування респондентів різних 

груп населення. Розрахунки автора підтверджують вищий рівень довіри у 

категорії студентів і працюючого населення різних професій та нижчу довіру у 

респондентів пенсійного віку (с. 361–363). Причинами вищої довіри саме до 

банків з іноземним капіталом в Україні дисертант називає стабільність діяльності 



великих іноземних банківських груп на зарубіжних ринках, ведення прозорої 

діяльності на українському ринку тощо (с. 363). 

Запропонована автором Концепція державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні на середньострокову перспективу передбачає 

використання сукупності методів та інструментів регулювання, сформульованих у 

дисертаційній роботі. Вона є актуальною на сучасному етапі розвитку економіки, 

включає формулювання мети та завдань, які досягаються шляхом впровадження 

запропонованих заходів у сфері правового та інституційного регулювання, 

регулювання з боку центрального банку, податкового та конкурентного 

регулювання, передбачає сферу застосування та основні етапи реалізації (с. 408–

415). Дисертантом також проведено SWOT-аналіз та обґрунтовано стратегію 

розвитку іноземного банківництва в Україні (с. 404–405), розроблено структуру 

законодавчого документу «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 банків з іноземним капіталом та їхніх структурних підрозділів в 

Україні, а також порядок державного регулювання та нагляду (с. 394–398). 

Враховуючи вищесказане, є підстави стверджувати, що дисертаційна робота 

виконана на високому науково-методологічному та теоретичному рівнях, має 

прикладне значення, обґрунтовані висновки та рекомендації. 

 

3. Достовірність результатів дослідження, новизна основних  

наукових положень 

У дисертаційній роботі викладено сукупність теоретико-методологічних 

положень, висновків і рекомендацій, які мають наукову новизну і свідчать про 

особистий внесок автора у розвиток теорії державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні. 

Основними найбільш суттєвими науковими результатами дисертанта, які є 

особистим здобутком і виносяться на захист, є: 

- розкрито сутність державного регулювання іноземного банківництва через 



систему інституційно-правових заходів держави, які охоплюють законодавче, 

податкове, конкурентне регулювання, банківський нагляд за суб’єктами 

іноземного банківництва. Це дало змогу розробити авторську Концепцію 

державного регулювання іноземного банківництва в Україні на середньострокову 

перспективу (с. 408–415), яка сприятиме забезпеченню фінансової стабільності й 

ефективності банківської системи України; 

- використання математичного інструментарію, зокрема кореляційно-

регресійного аналізу, дало змогу дисертанту запропонувати науково-методичний 

підхід до визначення впливу іноземного банківництва на фінансово-економічну 

безпеку держави та побудувати сценарії розвитку економіки під впливом 

іноземного банківського капіталу, обґрунтувати позивні та негативні наслідки 

такого впливу (с. 348–360); 

- розроблено систему стимулювання іноземного банківництва в Україні з 

використанням інструментів податкового регулювання, зокрема наукові 

рекомендації стосовно застосування цільового тимчасового пільгового 

оподаткування іноземного банківництва, регресивного оподаткування та 

диференційованого підходу в оподаткуванні банків з іноземним капіталом 

залежно від обсягів вкладення ними коштів у розвиток пріоритетних галузей 

економіки країни (с. 319–321); 

- удосконалено теоретичні підходи до дослідження державного 

регулювання іноземного банківництва, зокрема: обґрунтовано функції (с. 118–

121), визначено загальні та специфічні принципи державного регулювання 

іноземного банківництва (с. 131–136); 

- обґрунтовано структуру системи державного регулювання іноземного 

банківництва, виділено її основні елементи та визначено місце в інституційному 

середовищі (с. 112–114), сформовано механізм державного регулювання 

іноземного банківництва, виділено методи та інструменти, які впливають на 

розвиток іноземного банківництва в Україні (с. 137–149), розроблено 

класифікаційні ознаки і види державного регулювання іноземного банківництва 

(с. 123–129); 



- систематизовано класифікаційні ознаки та види правового регулювання й 

удосконалено його інструментарій, запропоновано структуру проекту Закону 

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

структурних підрозділів і філій іноземних банків в Україні» (с. 394–397); 

- удосконалено методичні підходи до оцінювання регіонального розвитку 

(с. 239–248) та концентрації іноземного банківництва (с. 249–255), комплексного 

аналізу структури власності банків з іноземним капіталом в Україні (с. 214–225), 

розроблено стратегію входження іноземних інвесторів на вітчизняний ринок з 

використанням SWOT-аналізу (с. 405–406); 

- запропоновано концептуальні засади поліпшення антимонопольного 

законодавства у частині захисту економічної конкуренції у банківській системі та 

обґрунтовано доцільність ухвалення АМКУ  Положення «Про недопущення 

монополізації банківського ринку іноземними інвесторами» та «Правил 

професійної етики конкуренції у сфері іноземного банківництва в Україні» 

(с. 332–333); 

- сформовано наукові підходи до визначення ролі центрального банку в 

механізмі державного регулювання іноземного банківництва та покращення його 

роботи через виділення основних його функцій у цьому процесі (нормотворчої, 

реєструвальної, обмежувальної, операційної, структуризаційної, наглядової, 

рекомендаційної, інформаційної) (с. 278). 

 

4. Повнота викладу основних положень, поданих у дисертації,  

в опублікованих працях 

Ознайомлення зі змістом дисертації та опублікованими працями дисертанта 

дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки та рекомендації, які 

сформульовані у роботі, відображені у публікаціях автора. За результатами 

наукового дослідження опубліковано 42 наукові праці, з яких: дві одноосібні 

монографії, участь у двох колективних монографіях, 25 статей у наукових 

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

публікацій в інших виданнях. Наукові публікації відповідають встановленим 



вимогам. 

Науковий матеріал, що викладений у авторефераті, повністю відображає 

зміст дисертаційної роботи, її наукові результати та висновки. Автореферат у 

повній мірі розкриває ступінь новизни розробок і рекомендацій щодо 

можливостей практичного застосування одержаних результатів наукового 

дослідження. Ілюстративний матеріал допомагає зрозуміти й оцінити основні ідеї 

дисертаційної роботи, що винесені на захист. 

Варто зробити безумовний висновок, що повнота викладу основних 

результатів дисертації відповідає чинним вимогам Міністерства освіти і науки 

України. 

 

5. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення, висновки та рекомендації, отримані дисертантом за 

результатами дослідження, є вагомим внеском у поглиблення існуючих та 

розроблення нових теоретико-методологічних та прикладних засад державного 

регулювання іноземного банківництва в Україні. Результати дослідження 

доповідались та одержали позитивну оцінку на багатьох міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях 

упродовж 2005-2015 рр., які проводились у таких містах України як: Львів, Луцьк, 

Харків, Сімферополь, Тернопіль, Київ, Ужгород. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у їхньому використанні 

у діяльності державних та місцевих органів влади, а також зарубіжних банків, що 

підтверджено відповідними довідками про впровадження. Зокрема, результати 

дослідження використано у роботі Постійної комісії з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради, 

Міжнародного Банку Азербайджана (м. Баку, Азербайджан), Комітету Верховної 

Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Галицької 

ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, Асоціації банків Львівщини, Львівського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, а 



також у навчальному процесі економічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

6. Дискусійні положення та недоліки роботи 

Відзначаючи беззаперечні здобутки дисертанта як в науковому, так і 

практичному значенні та загалом позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, 

стверджуємо, що окремі її положення мають дискусійний характер, упущення та 

недоліки: 

1. У підрозділі 1.3 значна увага приділена глобалізаційним чинникам 

розвитку іноземного банківництва та діяльності міжнародних фінансових 

організацій (с. 42–51). Погоджуючись з позицією автора, що наддержавне 

регулювання має вагомий вплив на внутрішній банківський ринок країни, 

відзначимо, що автором повною мірою не розкрито цього впливу. Зокрема, 

характеризуючи діяльність міжнародних інституцій потрібно було приділити 

більше уваги кількісним та якісним змінам в іноземному банківництві та 

банківській системі України внаслідок такого наддержавного регулювання. 

2. У підрозділі 4.2, розкриваючи функції НБУ та напрями покращення його 

діяльності у сфері регулювання іноземного банківництва, доцільно було, на наш 

погляд, більше уваги приділити регулювальним заходам щодо діяльності банків з 

іноземним капіталом в умовах системної фінансово-економічної кризи в Україні 

та вивчити доцільність запроваджених НБУ нормативних актів та застосованих 

ним заходів регулювання банківської системи в сучасних умовах. 

3. У дисертаційній роботі автор пропонує ввести разовий збір за 

реорганізацію або продаж банку іноземним чи українським власником (с. 320), 

однак не вказує розміру такого збору. При цьому доцільно було б з’ясувати 

корисність та необхідність даного збору, за допомогою проведення відповідних 

розрахунків. Такий аналіз варто було б зробити на основі вивчення процесів 

реорганізації за участі іноземних інвесторів, кількісної оцінки сум укладених угод 

та, у разі введення запропонованого збору, обсягів додаткових коштів, які були б 

спрямовані до бюджету. 



4. У дисертаційній роботі досить часто вживається поняття «сектор 

іноземного банківництва» (с. 59, 122, 127, 140, 288, 326, 336, 338, 379, 404, 413), 

однак дисертант не розкриває сутності цього поняття, як воно співвідноситься із 

поняттями «фінансовий сектор», «банківський сектор» та «банківська система». 

5. Потребують додаткового обґрунтування деякі підходи автора щодо 

перспективних напрямів державного регулювання іноземного банківництва на 

основі оцінювання довіри населення до банків з іноземним капіталом в Україні 

(п. 3 наукової новизни «одержало подальший розвиток»). Не до кінця зрозуміло, 

чи наявність іноземного капіталу в банку є єдиним чинником, який формує довіру 

населення? Доцільно було б чіткіше обґрунтувати, які методи та інструменти 

мають застосовувати державні органи для відновлення та підвищення довіри не 

лише до банків з іноземним капіталом, а й до банківських установ з українським 

приватним та державним капіталом. 

6. Цікавим та доречним, на наш погляд, був би аналіз соціальної 

відповідальності банків з іноземним капіталом в Україні. Соціальна складова 

іноземного банківництва автором частково розкрита у контексті виділення 

соціально-економічних функцій іноземного банківництва (с. 119). Робота значно 

виграла б, якщо б дисертантом було проведено оцінювання рівня соціальної 

відповідальності іноземних банків порівняно із банками з вітчизняним приватним 

та державним капіталом. 

7. Відзначаючи, що банки з іноземним капіталом і філії іноземних банків 

забезпечують впровадження інноваційних банківських продуктів та новітні 

послуги (с. 193-194), варто було детальніше провести аналіз таких банківських 

інновацій, а також зосередити увагу на сферах діяльності банків з іноземним 

капіталом у країні-реципієнті. Це дозволило б обґрунтувати регулювальні заходи 

державних органів у випадках проведення лише спекулятивних операцій такими 

банками і застосовувати стимулювальні заходи для фінансування реального 

сектору економіки. 

8. Досліджуючи вплив іноземного банківництва на фінансово-економічну 

безпеку держави (підрозділ 5.1), на наш погляд, варто було простежити і 



зворотній зв’язок, зокрема між станом розвитку економіки країни, яка приймає 

іноземні інвестиції, та показниками діяльності іноземних банківських структур. 

Такий аналіз дозволив би з’ясувати важливі питання, зокрема залежність обсягів 

вливання іноземного капіталу в умовах стабільного розвитку економіки держави, 

впив економічного розвитку на обсяги виведення капіталів за кордон, ліквідацію 

та реорганізацію банків з іноземним капіталом. 

9. Серед інструментів державного регулювання іноземного банківництва 

дисертант виділяє обмеження та санкції (с. 138, 144). Наголошуючи на потребі 

встановлення відповідальності за виявлені порушення банками з іноземним 

капіталом, автору варто було б конкретизувати обсяги та міру відповідальності, 

розробити відповідну шкалу розмірів санкцій, які мали б застосовуватися до 

банків з іноземним капіталом за порушення встановлених вимог у країні-

реципієнті. Такі конкретні інструменти регулювання мали б застосовувати у 

податковій сфері, конкурентному, грошово-кредитному й правовому регулюванні. 

Однак, вказані недоліки та зауваження не заперечують загальної позитивної 

оцінки дисертаційної роботи.  

 

Загальні висновки про відповідність дисертаційної роботи 

встановленим вимогам 

Вивчення дисертації, автореферату та публікацій за темою дослідження 

дозволяє зробити висновок, що дисертаційна робота Владичин У. В. «Державне 

регулювання іноземного банківництва в Україні» є завершеною, кваліфікованою 

науковою працею, виконаною автором особисто, характеризується єдністю і 

логікою викладення, містить науково-обґрунтовані теоретичні результати, 

методичні положення, висновки та практичні рекомендації щодо удосконалення 

механізму державного регулювання іноземного банківництва в Україні. Мета та 

завдання, поставлені у дисертаційній роботі, успішно вирішені. Дисертація добре 

структурована, витримано логічну послідовність викладу теоретико-

методологічних положень, що свідчить про значний обсяг виконаної роботи як у 

теоретичному, так і прикладному аспектах. Положення наукової новизни, 



висновки, пропозиції та рекомендації мають достатній рівень обґрунтованості та 

достовірності, оформлення дисертації відповідає встановленим вимогам. 

За своїм змістом, оформленням, актуальністю, ґрунтовністю вирішення 

наукових проблем, теоретичним та практичним значенням одержаних результатів 

представлена дисертаційна робота на тему «Державне регулювання іноземного 

банківництва в Україні» 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 згідно з 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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