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Динаміка кількості банків з іноземним 

капіталом в період 2012-2018 рр

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість 

діючих банків

176 176 180 163 117 96 82

Кількість

банків із

іноземним

капіталом

53 53 49 51 41 38 38



Росія

45%

Угорщина

5%

Кіпр

14%

Нідерланди

1%

США

2%

Італія

2%

Німеччина

1%

Туреччина

1%

Австрія

11%

Бельгія

3%

Франція

2%

ЄБРР

1%

Греція

5%

Польща
4%

Казахстан

1%

Присутність іноземного капіталу в 2015 р

Росія Угорщина Кіпр Нідерланди США Італія

Німеччина Великобританія Туреччина Швеція Австрія Бельгія

Франція ЄБРР Греція Польща Казахстан Швейцарія

ПАР Ісландія Панама Ізраїль 



Присутність іноземного капіталу в 2017 р



Показники діяльності банків в розрізі джерел

походження капіталу станом на 01.01.2018 р

№ Банки Активи, 

тис. грн

% Статутний 

капітал, тис.грн

% Чистий 

прибуток/ 

збиток, тис. 

грн.

%

1 Зі 100% іноземним 

капіталом

237459512 12,85 42206600 8,70 1914026 7,86

2 З частково іноземним 

капіталом

365602378 19,78 126042693 25,99 -6714589 27,56

3 З вітчизняним 

капіталом

1238669801 67,37 316793163 65,31 -17343283 64,58

Банківська система 1848332692 100 485042456 100 -25971898 100



Позитивні аспекти присутності іноземного капіталу 
в банківській системі

запровадження сучасних банківських
та фінансових інновацій

удосконалення ринкової
інфраструктури

посилення конкуренції на ринку 
банківських послуг

сприяння припливу та 
диверсифікації капіталу



Негативні аспекти присутності іноземних банків в 

банківській системі

можливість іноземного контролю над банківською системою, так як контроль над
розподілом кредитних ресурсів у економічній системі є важелем економічної влади

іноземні банки можуть переслідувати цілі, які можуть суперечити основним
завданнями економічної політики приймаючої країни

у період банківських криз іноземні банки можуть перенести нестабільність з
іноземних країн в банківську систему приймаючої сторони

відплив прибутку з територій України за умови відкриття іноземних філій



– банкам з іноземним капіталом забороняється обслуговувати рахунки нерезидентів –

як юридичних, так і фізичних осіб;

– капітал банків за участі нерезидентів у сукупному статутному капіталі російського 

банківського сектору не повинен перевищувати 12%

– заборонено збільшувати розмір та участь у статутному капіталі банків і в приватизації

державнихустанов;

– доступ іноземних компаній до фінансової національної системи може бути закритий

центральним банком у разі порушення стійкості платіжного балансу

– відносини з банками, що походять із країн – не членів ЄС, будуються на умовах

взаємності;

– у процесі приватизації інвесторам із країн – не членів ЄС не може бути реалізовано

більш як 20% статутного капіталу установи

– визначено порядок створення філії або дочірнього банку нерезидентами;

– кількість відкритих філій з іноземним капіталом не можеперевищувати п’яти (два в 

Стамбулі та по одному в інших містах);

– для першої філії встановлено мінімальний обсяг додаткового капіталу в розмірі 10 млн. 

дол. США;

– діє принцип взаємності

Обмеження, які застосовуються до функціонування іноземного 

капіталу у різних країнах

Росія

Бразилія

Франція

Туреччина



Впроваджуючи в Україні зарубіжний досвід щодо регулювання 

іноземного капіталу, слід враховувати такі аспекти: 

в основі механізму
регулювання
іноземного

банківського
капіталу повинна 

лежати
гармонізація
нормативно-
правової бази

України з 
міжнародними
стандартами

уникнення 
відпливу капіталу
за кордон у разі

виникнення
кризових явищ

обґрунтування 
стратегії

встановлення
певних обмежень

щодо створення та 
подальшої

діяльності філій
іноземних банків в 

Україні

створення 
нормативно-

правової бази для 
обмеження доступу 
банків з офшорних

зон

зміцнення та 
подальший розвиток
сегмента банків, які
спеціалізуються на 

реалізації
стратегічних завдань

економічних
пріоритетів країни




