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ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ 
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Економічні інтереси України вимагають конкретного аналізу процесу 

інтегрування національної комерційної системи до світового фінансового 

ринку. Активне проникнення іноземного капіталу у вітчизняний банківський 

сектор має як позитивні наслідки, так і певний ризик, який може призвести 

не лише до зміни структури банківського сектора, а й спричинити 

неконтрольовані наслідки для економічної системи держави. Враховуючи те, 

що український ринок банківських послуг упродовж останніх років 

залишається досить привабливим для освоєння іноземними банками, 

особливо актуальними стають дослідження сучасних тенденцій присутності 

іноземного капіталу в банківському секторі України. Останнім часом у 

контексті вступу України до СОТ тема присутності іноземного банківського 

капіталу в Україні набуває ще більшої актуальності. 

В Україні банки з іноземним капіталом демонструють за багатьма 

ознаками вищу конкурентоспроможність порівняно з вітчизняними, 

відбирають найвигідніших клієнтів, здійснюють географічну експансію у 

найпривабливіші регіони, на початкових етапах мало працюють із фізичними 

особами, хоча останнім часом ситуація дещо змінюється. 

На наш погляд, у майбутньому розвиток банківського сектора в Україні 

включатиме постійне зростання в ньому частки іноземних банків, як це 

спостерігалося в інших країнах. У зв’язку з цим необхідно виробити розумні 

рішення та чіткі умови входження України до СОТ та ЄС. З одного боку, 

вони не повинні бути перепоною припливу іноземного капіталу, а з іншого – 

необхідно впровадити ряд заходів та обмежень з метою захисту інтересів 

українських банків, зокрема сприяти концентрації українського банківського 

капіталу, розглядати великі українські банки як основу економічної безпеки 

України; стимулювати нарощування капіталів вітчизняних банків, зокрема 

шляхом звільнення від оподаткування прибутку, що спрямовується на 

капіталізацію; запровадити систему пільгового рефінансування банків за 

умов пільгового кредитування інвестиційних проектів; звільнити від 

оподаткування частину прибутків комерційних банків, якщо вони 

спрямовують свої кошти й інвестиційні проекти у пріоритетні сфери 

економічної діяльності; забезпечити прозорість руху грошових коштів у 

країні шляхом впровадження суворих заходів щодо запобігання відтоку 

коштів “у тінь” та до інших країн; встановити додатковий податок на 

вивезення капіталів з України і спрямувати ці кошти на розвиток українських 

банків; зменшити податковий тиск на банки, особливо у сфері 

довгострокового кредитування економіки, привести податкову систему у 

відповідність до світових стандартів; запровадити перехідний період 

адаптації українських банків до світових стандартів. 



Системний підхід до регулювання доступу іноземного капіталу 

в банківський сектор України має базуватися передусім на заходах підтримки 

конкурентоспроможності банків із національним капіталом, використанні 

позитивних структурних і технологічних переваг банків з іноземним 

капіталом для підвищення інвестиційного потенціалу вітчизняної банківської 

системи та її стимулюючої ролі в соціально-економічному розвитку країни за 

рахунок: підвищення монетизації економіки; нарощування обсягів 

кредитування економіки як передумови необхідних структурних зрушень; 

прискореного розвитку фінансових ринків; інтенсифікації використання 

сучасних банківських технологій та банківського менеджменту; 

підвищення якості банківських послуг; зниження рівня відсоткових ставок 

за кредитами; оптимізація інституційної структури вітчизняної банківської 

системи й наближення її до стандартів країн з розвиненою економікою. 
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