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АКТУАЛЬНІСТЬ 

Динамічне входження іноземного капіталу в 

банківську систему України, активізація процесу 

кредитування та нарощення обсягу активів банками з 

іноземним капіталом, регулювання Законом України 

«Про банки та банківську діяльність» порядку 

відкриття філій та представництв іноземних банків на 

території України загострили актуальність вирішення 

питання контролю за діяльністю іноземного капіталу 

в банківській системі України 

МЕТА 

Обґрунтування теоретичних аспектів участі 

іноземного капіталу в банківській системі України, а 

також розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення регулювання діяльності банків з 

іноземним капіталом 

Слайд 1 

ОБ’ЄКТ 
Процес входження та функціонування іноземного 

капіталу у банківській системі 

ПРЕДМЕТ 
Теоретичні та практичні засади впливу іноземного 

капіталу на банківську систему України 



Слайд 2 

1. Визначити основні 
причини та мотиви 
входження іноземного 
капіталу 

2. Проаналізувати 
діяльність банків з 
іноземним капіталом в 
Україні  

3. Запропонувати заходи 
удосконалення 
регулювання банків з 
іноземним капіталом  

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 



НАУКОВА 

НОВИЗНА 

РОБОТИ 

Запропоновано методичний підхід до рейтингової 

оцінки банків з іноземним капіталом на основі 

використання методик В. Кромонова та 

Euromoney. Результати їх застосування є 

індикатором надійності та фінансової стійкості 

банків. Це сприяє визначенню місця певного 

банку серед інших, рівня його ділової активності, 

а також ступеня його інвестиційної привабливості.  

Слайд 3 



Теоретичні аспекти входження іноземного 

капіталу в банківську систему України 

Слайд 4 

У Законі України «Про банки та банківську діяльність» термін «банк 

з іноземним капіталом» трактується як банк, у якому частка 

капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, 

становить не менше 10% 

Основні мотиви 
входження 
іноземного 
капіталу у 
банківську 

систему 

Розміщення вільних коштів у 
зв’язку з перенасиченням 
фінансовими ресурсами у 

країні-інвестора 

Захоплення нових ринків 

Підтримка інтересів країни-
інвестора у країні-реципієнті 

Отримання контролю над 
окремими об’єктами 

інвестування 

Відкриття банку з метою 
обслуговування своїх 

клієнтів з якими у країнах 
походження налагоджені 

тісні зв’язки 



Слайд 5 

Переваги та недоліки присутності іноземного 

капіталу у банківській системі України  

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

Залучення в економіку України 
зарубіжних інвестиційних ресурсів 

Ризик «залежного розвитку» 

вітчизняного банківського сектору від 

тенденцій на світовому ринку 

Впровадження нових банківських послуг Витіснення українських банків більш 

капіталізованими іноземними баками 

Запозичення новітніх технологій 

Задоволення інтересів країни 

походження капіталу 

Міжнародний досвід 

Збільшення обсягу кредитних ресурсів 

Здешевлення банківських послуг 

Зосилення конкуренції на банківському 

ринку 



Слайд 6 Рис. 1 - Динаміка участі іноземного 

капіталу в банківській системі 
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Рис. 2 – Частка іноземного 

капіталу у статутному 

капіталі банків 



Слайд 7 Розподіл банківських активів, що регулюють 

банки з іноземним капіталом 
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Рис. 1 - Розподіл банківських активів, що 

регулюють банки зі 100 % іноземним 

капіталом 
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Рис. 2 - Розподіл банківських активів, 

що регулюють банки з частково 

іноземним капіталом   



Слайд 8 

Методи регулювання іноземного 

капіталу 

ЕТАПИ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ 

Входження іноземного капіталу 

- Удосконалення критеріїв відбору 

іноземного капіталу за країнами 

походження; 

- Забезпечення доступу до вітчизняної 

банківської системи виключно фінансово 

надійним інвесторам. 

Діяльність банку з іноземним 

капіталом 

- Забезпечення постійного моніторингу 

ризиків; 

-  Контроль  за  рівнем  корпоративного  

управління  та  фінансовою прозорістю. 

Реорганізація чи припинення 

функціонування банку 

- Забезпечення створення прозорих 

процедур для реорганізації банків згідно з 

міжнародними стандартами; 

- забезпечення виконання зобов’язань 

банків щодо вкладників; 

-  створення  умов  для  недопущення  

різких  та  істотних  відтоків іноземного 

капіталу. 



Слайд 9 Рейтингова оцінка ефективності банків з 

іноземним капіталом 
Табл. 1 – Результати оцінки  надійності банків за методикою  В. Кромонова 

 

Табл. 2 – Результати рейтингової оцінки ефективності банків за методикою Euromoney  



Слайд 10 ВИСНОВКИ 
В науковій роботі розкрито сутність поняття «банк з іноземним капітлом»; визначені 

головні причини входження іноземного капіталу у банківську систему; проаналізовано 

позитивні та негативні риси присутності іноземного капіталу у банківській системі 

України. 

Проаналізовано стан участі іноземного капіталу в банківській системі України та 

розподіл банківських активів, що регулюють банки з іноземним капіталом; визначено 

перелік іноземних банків, які вийшли з українського ринку. 

В якості удосконалення регулювання банків з іноземним капіталом  запропоновано 

методи державного регулювання іноземного банківського капіталу в Україні та методики 

аналізу фінансової стійкості та рейтингової оцінки вітчизняних банків, а саме методика 

В. Кромонова і зарубіжна методика Euromoney.  

 

Отже, збільшення іноземного капіталу в банках України може позитивно вплинути на 

розвиток банківської системи, приведе до розширення асортименту банківських послуг та 

підвищення їх якості, використовуватимуться новітні банківські технології, підвищиться 

міжнародний фінансовий рейтинг, прискоряться процеси інтеграції у світову економіку. 

Однак присутність іноземних банків у банківській системі України все ж передбачає 

певний рівень залежності від інших країн, материнських компаній іноземних банків, що 

створює додаткові загрози для стабільного та безризикового розвитку вітчизняної 

банківської системи. 



ДОПОВІДЬ ЗАКІНЧЕНО! 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


