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ВПЛИВ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ  

НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ 

 

Присутність в економіці країни іноземного капіталу означає 

макроекономічну стабільність та довіру до законодавчої та виконавчої влади. 

Проте, зменшення рівня інвестицій говорить про нестабільність та недовіру до 

країни. Отже, можна зробити висновок, що не допускати іноземні інвестиції в 

банківську систему невигідно як з політичних, так і з економічних причин. 

Разом з тим, очевидно, що перспективи та наслідки функціонування 

іноземного капіталу у вітчизняному банківському секторі неоднозначні. Адже 

мета іноземних інвесторів – не підвищувати добробут населення країни 

об’єкта інвестицій, а максимізувати прибуток для своїх власників та акціонерів 

[1, с. 26]. 

Переваги та недоліки присутності іноземного капіталу в банківській 

сфері висвітлено в роботах багатьох науковців. Проте, з усього спектру 

запропонованих ідей слід виокремити основні [2, с. 92–93]: 

1. Залучення іноземного капіталу в банківську сферу позитивно впливає 

на економіку України, прискорюючи процеси розвитку фінансових ринків, 

розширюючи спектр банківських послуг та їх якість. 

2. Позитивом у діяльності банків з іноземним капіталом для економіки 

України є швидке впровадження передових, новітніх технологій банківської 

діяльності, нових методів ведення бізнесу, зокрема використання досвіду 

фінансового менеджменту, антикризового управління, новітніх маркетингових 

технологій. 

3. Запровадження зарубіжного досвіду ведення банківської справи та 

здійснення міжнародних фінансових операцій. Впровадження системи 

страхування банківських ризиків та міжнародного досвіду щодо фінансового 

оздоровлення, реорганізації та реструктуризації комерційних банків. 

4. Здешевлення банківських послуг, кредитних ресурсів у довгостроковій 

перспективі та зростання строків їх надання. Іноземні банки можуть стати 

важливим джерелом довгострокового фінансування капіталомістких проектів 

та забезпечення підприємства необхідними кредитами та нижчими відсотками. 

5. Посилення розвитку конкуренції на ринку банківських послуг, як 

наслідок – підвищення ефективності функціонування банківської системи, 

розширення спектра якісних послуг, підвищення кваліфікаційного рівня 

банківських працівників, що насамперед вигідно для позичальника. 

Серед основних негативних наслідків присутності іноземного капіталу на 

українському ринку слід звернути увагу на такі [2, с. 96–97]: 

1. Структурні ризики «залежного розвитку». Діяльність філій банків з 

іноземним капіталом може створювати додаткові ризики для банківської 
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системи: ризик банкрутства материнського банку, загострення соціальних, 

економічних та політичних ризиків. 

2. Можливий неконтрольований відплив капіталу з країни, оскільки 

акціонери банків з іноземним капіталом загалом інвестують у ті галузі і в тих 

країнах, де прибуток і безпека є вищими. 

3. Присутність банків з іноземним капіталом послаблює позиції ще 

недостатньо розвиненої банківської системи країни. Місцеві банки, які не 

спроможні на рівних конкурувати з іноземними банками банкрутують, що 

призводить до фінансової нестабільності в країні. 

4. Іноземні банки можуть проводити спекулятивну діяльність, не 

надаючи повного спектра якісних банківських послуг. 

Реалізація цих ризиків може спричинити дестабілізацію роботи 

банківської системи, зменшення довіри населення до українських банків, 

існує загроза захоплення іноземними банками банківського ринку України. 

В таблиці 1 представлені показники розвитку банківських установ з 

іноземним капіталом. Як видно з таблиці 1, станом на початок 2016 року 

ліцензію НБУ мало 117 банків, з них 41 банк з іноземним капіталом. На 

початок 2017 року загальна кількість банків в банківській системі України 

скоротилася до 96, а банків з іноземним капіталом  до 38. Станом на 

1 жовтня 2017 року в банківській системі функціонувало 88 банків, в тому 

числі 38 банків з іноземним капіталом. 

 

Таблиця 1 
Показники розвитку банківських установ з іноземним капіталом 

Показники 2015 р. 2016 р. На 1.10.2017 р. 

Відхилення 

01.10.2017 р. від 

2016 р., (+; -) 

Кількість діючих 

банків з них: 
117 96 88 -29 

з іноземним 

капіталом, у т.ч.: 
41 38 38 -3 

зі 100% іноземним 

капіталом 
17 17 17 0 

Джерело: [4] 

 

Таким чином, за досліджуваний період кількість діючих банківських 

установ скоротилася на 29 банків, з них 3 банки з іноземним капіталом. В той 

же час, зазначимо, що кількість діючих банків з 100 % іноземним капіталом 

залишається без змін і становить 17 банківських установ. Це говорить про те, 

що на території України банки з іноземним капіталом вважаються найбільш 

надійними. 

Це також підтверджує рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг», яке 

станом на 22 листопада 2017 року оприлюднило рейтинг надійності 

українських банків. До рейтингу, згідно власної методології «Експерт-

Рейтингу», увійшло 26 банківських установ. Як випливає з рейтингу, 
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найнадійнішими експерти вважають банки з іноземним капіталом, саме такі 

банки складають першу десятку рейтингової таблиці. 

До основних факторів, які не сприяли розвитку банківських установ з 

іноземним капіталом можна віднести такі: негативні структурні зрушення у 

вітчизняній економіці; зменшення попиту на банківські послуги з боку 

населення; зменшення зовнішньоекономічних зв’язків українських підпри-

ємств; неможливість отримання високих прибутків через економіко-політичну 

ситуацію, яка загострилася з 2013 року на території України. 

Світовий досвід засвічує, що для дієвого регулювання процесу зростання 

присутності банків з іноземним капіталом необхідно чітко усвідомлювати 

мотиви їх входження у країну, серед яких: прагнення до захоплення нових 

ринків і отримання високого прибутку; можливість використання потенціалу 

розвитку ринку роздрібних банківських послуг; використання сприятливішого 

регуляторного середовища в умовах неповного впровадження міжнародних 

стандартів банківського регулювання, порівняно слабкого нагляду і 

ліберального ліцензування; прагнення до розширення бізнесу, яке складно 

реалізувати в материнській країні через велику конкуренцію та обмеженість 

вільних ресурсів [3, с. 54–58]. 
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ІНФЛЯЦІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні інфляція являється однією з найактуальніших проблем сучасної 

економіки. Безперечно, всі люди вважають, що інфляція передусім це причина 

підвищення цін на товари, які вони купують. Сучасна інфляція спричинена не 

лише зниженням купівельної здатності грошей у результаті росту цін, але й з 

суцільним станом економічного розвитку країни. Не можна знайти країну у 

світі, яка б не знала, що таке інфляція і не відчула це явище у своїй економіці. 

Звичайно не є виключенням Україна. Актуальність теми зростає через 

посилення інфляційних тенденцій в економіці нашої країни. 


