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ВСТУП 

 

Забезпечення  стабільного розвитку вітчизняної економіки об’єктивно 

передбачає використання можливостей сукупного фінансового потенціалу 

країн світової спільноти. Значну роль тут відіграє міжнародна інвестиційна 

діяльність комерційних банків. Ідеться про здійснення ними міжнародних 

валютно-кредитних та інвестиційних операцій, що дає змогу розширити 

масштаби включення України у світовий фінансовий простір. Оптимізація 

цього процесу пов’язана, зокрема, із розробкою виваженої стратегії участі 

комерційних банків нашої держави у міжнародному русі інвестиційно-

банківського капіталу. Саме це і визначає актуальність теми дослідження. 

Реалізація міжнародних інвестиційних стратегій вітчизняних банків 

сприяє зростанню конкурентоспроможності країни, її 

зовнішньоекономічного сектору і відповідає перспективним завданням 

структурних перетворень, модернізації та підвищення ефективності 

національного господарства. Характерною ознакою інвестиційної діяльності 

комерційних банків України в умовах глобалізації є те, що фінансові операції 

є відображенням та своєрідною квінтесенцією тих процесів, що відбуваються 

у реальному секторі економіки. Поряд із цим економічна ефективність 

міжнародної інвестиційної діяльності вітчизняних комерційних банків 

певною мірою залежить від їхньої інтеграції до світового фінансового ринку 

та участі у процесах економічної глобалізації, що зумовлює розширення кола 

детермінант інвестиційної діяльності комерційних банків України. Їх 

дослідження стає суттєвою складовою у системі чинників, що обумовлюють 

інвестиційну стратегію цих фінансових установ, принципи, методи, форми, 

інструменти, важелі її реалізації, напрями участі нашої країни у 

міжнародному капіталообміні. 

Актуальність роботи також полягає в необхідності комплексної 

фінансово-економічної оцінки управління інвестиційною діяльністю 

українських комерційних банків саме в тих сферах, що сприяють 

формуванню конкурентного середовища фінансового ринку України, 

впровадженню ефективної стратегії взаємодії банківських установ із 



 4 

міжнародними ринками капіталу як джерела надходження інноваційних 

банківських технологій та капітальних ресурсів. 

Теоретичному дослідженню міжнародної інвестиційної діяльності 

комерційних банків, вивченню прикладних аспектів цих питань присвячено 

значну кількість наукових праць та практичних розробок у світовій 

економічній літературі. Зокрема, варто зазначити здобутки таких зарубіжних 

учених, як С. Алєксашенко, Ф. Аллен, В. Бочаров, Е. Бейн, Е. Бут, А. 

Вєрніков, Дж. Воріо, Дж. Генлі, Ю. Данілов, Ч. Джейнс, Х.-У. Дьоріг, Р. де 

Хаас, С. Едвардс, С. Кліссенс, А. Константінов, Б. Коен, Л. Красавіна, В. 

Маслєнніков, Ф. Мишкін, Д. Міхайлов, А. Міронова, С. Моісєєв, П. Руффіні, 

М. Райзер, П. Роуз, Р. Сам, Дж. Сінкі, К. Скіннер, А. Суетін, Д. Тарулло, К. 

Фабрі, А. Хірши, А. Ченг та ін. 

Методологічні та інституційні аспекти дослідження детермінант і 

стратегічних орієнтирів інвестиційної діяльності комерційних банків України 

в умовах глобалізації, особливості передумов і перспектив виходу 

вітчизняних комерційних банків на міжнародний ринок капіталів висвітлено 

в роботах таких вітчизняних науковців, як М. Алексеєнко, В. Будкін, Л. 

Васюренко, О. Вовчак, А. Гальчинський, П. Дзюба, О. Дзюблюк, Р. 

Заблоцька, Г. Карчева, Л. Кістерський, Г. Климко, В. Корнєєв, Н. Кузнєцова, 

В. Литвицький, Д. Лук’яненко, Б. Луців, З. Луцишин, І. Лютий, О. Ляхова, Т. 

Майорова, В. Мазуренко, В. Міщенко, О. Мозговий, С. Науменкова, А. 

Пересада, Л. Примостка, С. Реверчук, О. Рогач, А. Румянцев, В. Сіденко, О. 

Сльозко, А. Філіпенко, С. Циганов, О. Шаров, О. Шнирков, С. Якубовський 

та ін. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених різним 

аспектам та специфічним особливостям міжнародної інвестиційно-

банківської діяльності, видаються недостатньо дослідженими взаємозв’язки 

між якісними змінами у сфері іноземного інвестування комерційних банків 

України та структурними перетвореннями у національному господарстві. 

Необхідним є також наукове обґрунтування практичних кроків з оптимізації 

інвестиційної стратегії вітчизняних комерційних банків на міжнародному 
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ринку капіталів, із формування ефективних моделей взаємодії національного 

банківського сектору зі світовим фінансовим середовищем в умовах 

посткризового розвитку. Зазначені аргументи зумовили вибір теми 

дисертації, її актуальність, практичну значущість, мету й основні завдання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснено відповідно до планових тем наукових 

досліджень кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин, згідно з науковими темами Інституту міжнародних відносин 

«Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (ДР № 11БФ048-01, 2011–

2015 рр.) та «Асоціація, як новий формат співробітництва України з ЄС: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (ДР № 

16БФ048-01), що є невід’ємними складовими Комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Згідно з тематикою зазначених програм у дисертаційному дослідженні 

автором особисто здійснено фінансово-економічну оцінку стратегічного 

управління міжнародною інвестиційною діяльністю українських 

комерційних банків, визначено пріоритетні напрями оптимізації 

інвестиційної діяльності вітчизняних банків в умовах реалізації Угоди про 

асоціацію України з ЄС. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретичне узагальнення сучасних детермінант міжнародної інвестиційної 

банківської діяльності, обґрунтування науково-практичних рекомендацій 

щодо оптимізації  функціонування інвестиційних механізмів комерційних 

банків України в контексті реалізації вітчизняної євроінтеграційної стратегії. 

Комплексний підхід до втілення поставленої мети дисертаційної 

роботи зумовив необхідність розв'язання в ній таких завдань: 

 розкрити економічну сутність та особливості прояву детермінант 

міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків;  

 з’ясувати організаційно-економічну специфіку міжнародної 

інвестиційної діяльності комерційних банків; 
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 виявити суттєві риси формування, методологічну основу та 

інституційні складові механізмів міжнародної інвестиційної діяльності 

комерційних банків України; 

 дослідити вплив макроекономічної ситуації в Україні на формування 

глобальних векторів діяльності вітчизняних комерційних банків на 

міжнародних ринках інвестицій; 

 обґрунтувати науково-практичні пропозиції щодо оптимізації 

інвестиційних стратегій комерційних банків України у світовому 

фінансовому середовищі; 

 встановити регуляторні детермінанти діяльності комерційних банків 

України на міжнародних ринках інвестицій; 

 визначити методичні підходи до розрахунку економічної ефективності 

використання інвестиційних продуктів комерційних банків України на 

міжнародному рівні; 

 розкрити механізми проникнення комерційних банків України на 

міжнародний ринок капіталів в умовах диверсифікації банківського бізнесу; 

 розробити економетричні показники оцінки, вартісні важелі виходу 

комерційних банків України на світовий ринок капіталовкладень; 

 аргументувати рекомендації щодо імплементації ефективних 

механізмів реформування інвестиційної діяльності вітчизняних комерційних 

банків у контексті стандартів Угоди про асоціацію України з ЄС. 

Об'єктом дослідження є процес розвитку інвестиційної діяльності 

комерційних банків України в умовах глобалізації. 

Предметом дослідження є сучасні детермінанти, організаційно-

економічні та фінансові механізми реалізації інвестиційної стратегії 

комерційних банків України на міжнародному ринку капіталів. 

Методи дослідження. Методологічну базу дисертаційного дослідження 

становлять концептуальні положення сучасної економічної теорії, теоретичні 

напрацювання світової фінансової думки, монографічна та наукова 

література, роботи відомих вітчизняних і зарубіжних учених з питань 
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міжнародної банківської діяльності та функціонування міжнародного ринку 

інвестиційно-банківських послуг.  

Методологічний апарат дослідження становлять: загальнонаукові 

методи (діалектичний метод пізнання, наукова індукція та дедукція, методи 

порівняння, аналізу і синтезу (підрозділи 1.1; 1.2 і 2.1);  визначення прямих 

та зворотних зв’язків між економічними явищами та процесами (підрозділи 

1.3, 2.1, 2.2); абстракція (зокрема при розкритті передумов та стратегічних 

орієнтирів комерційних банків України - підрозділ 1.3). При дослідженні 

еволюції теоретичних поглядів на взаємозв'язок інновацій та 

інтернаціоналізації банківського бізнесу в роботі застосовано методи 

історизму та узагальнення (підрозділи 1.1, 2.1, 2.4), порівняльного аналізу 

(підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2), системний аналіз (підрозділ 3.1). Методи мікро- 

та макроекономічного аналізу, статистичні методи (підрозділи 3.1 і 3.2), 

методи абстрактно-логічний, економіко-статистичний, аналітичних 

порівнянь, аналізу та синтезу використано для відображення залежності між 

присутністю іноземного капіталу в банківській сфері країни й інноваційним 

розвитком банківської системи (підрозділ 1.2). Крім того, у роботі 

застосовано інші методи науково-економічного пізнання: творчо-критичний 

та описово-аналітичний (наприклад у підрозділі 3.1), статистичний метод 

(підрозділи 3.2 і 3.3), метод економічного моделювання (підрозділ 3.3). 

Інформаційною основою дослідження є статистичні дані міжнародних 

фінансових установ, національні статистичні довідники, фактологічні дані 

монографічної і періодичної літератури, звітні дані міжнародних банківських 

груп, Європейського центрального банку, Національного банку України та 

вітчизняних комерційних банків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті 

теоретичних засад і практичних аспектів становлення та розвитку сучасних 

детермінант міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків, у 

визначенні пріоритетів оптимізації включення комерційних банків України 

до глобального інвестиційного простору. 
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У процесі дослідження автором були отримані такі наукові результати, 

які розкривають його особистий внесок у розробку проблеми, що 

досліджується, та конкретизують новизну роботи: 

 

вперше: 

 на противагу поширеним тлумаченням поняття детермінант 

інвестиційної діяльності комерційних банків України обґрунтовано авторське 

бачення його змісту. Воно полягає у розгляді зазначених детермінант як 

цілісної системи національних та інтернаціональних факторів, що складають 

підґрунтя сучасної інвестиційної діяльності вітчизняних комерційних банків і 

впливають на формування тактичних й стратегічних орієнтирів їх розвитку у 

цьому напрямі. Визначені сутнісні чинники та економічні виміри 

інвестиційної діяльності комерційних банків. Зокрема, виокремлені наступні: 

а) рівень привабливості інвестиційного середовища; б) рівень розвитку 

банківської системи; в) ступінь розвитку банківського законодавства; г) 

ступінь розвитку ринку цінних паперів. Вони взаємопов’язані і мають 

розглядатися за допомогою комплексного підходу через призму специфічних 

вимірів, а саме: 1) структуру та динаміку кредитно-інвестиційного портфелю; 

2) динаміку частки довгострокових кредитів та цінних паперів в активах; 3) 

динаміку зміни основних інвестиційних ресурсів комерційних банків; 4) 

структуру інвестиційних активів банківських установ; 

 

удосконалено: 

 методику оцінки міжнародної інвестиційної діяльності банківських 

установ на основі аналізу комплексної системи показників, серед яких 

запроваджені коефіцієнти: 1) частки інвестицій в цінні папери у зовнішніх 

активах банків; 2) частки інвестицій банків в боргові цінні папери у 

загальному обсязі портфельних інвестицій; 3) частки боргових цінних 

паперів у зовнішніх зобов’язаннях банків; 4) частки боргових цінних паперів 

у загальному обсязі зовнішнього боргу України; 5) частки фінансових 

ресурсів комерційних банків у загальному обсязі прямих інвестицій; 6) 

співвідношення частки прямих інвестицій з країни до прямих інвестицій в 
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країну. На відміну від попередніх досліджень, зазначена методика 

зосереджує увагу на визначенні структурного співвідношення динамічних 

змін у формуванні інвестиційного портфеля комерційних банків України; 

 порівняно з традиційними підходами систематизовані та розкриті 

взаємозв’язки основних детермінант диверсифікації міжнародної 

інвестиційної банківської діяльності як чинника загострення глобальної 

конкуренції на фінансових ринках. Обґрунтовано, що функціонування та 

розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації характеризується 

проникненням комерційних банків на нетрадиційні ринки фінансових послуг; 

висвітлено перспективи такого розвитку; виявлено внутрішньо- та 

зовнішньоекономічні чинники впливу новітніх банківських технологій та 

глобалізації інформаційного простору на формування інвестиційних 

стратегій діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку 

капіталів; 

 економіко-математичні моделі лінійної залежності інвестиційної діяльності 

комерційних банків від комплексу взаємопов’язаних фінансово-

організаційних факторів. Отримані результати свідчать про обопільний 

зв’язок між ефективною інтеграцією банківського сектору до світового 

фінансового середовища та присутністю вітчизняного інвестиційного 

капіталу за кордоном, розширенням кількості відділень, зростанням обсягів 

прямих інвестицій комерційних банків, збільшенням іноземних інвестицій 

комерційних банків у цінні папери; 

 

набули подальшого розвитку: 

 чинні наукові положення про механізм функціонування комерційних 

банків,  що доповнені розкриттям фінансово-економічного інструментарію 

реалізації стратегій інвестиційної діяльності комерційних банків на 

міжнародному ринку капіталів в умовах посткризового розвитку світового 

господарства. Зокрема, аргументовано вирішальний вплив макрофінансової 

політики і пруденційного нагляду у сфері регулювання діяльності 
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комерційних банків на сучасні детермінанти інвестиційної діяльності 

комерційних банків України; 

 механізм та інструменти інтеграції банківської системи України до 

світового фінансового середовища, який складається із сукупності 

інвестиційних методів та вартісних важелів, взаємодія яких ураховує якісне 

перетворення моделі розвитку банківського сектора від екстенсивного до 

інтенсивного; 

 підходи до встановлення основних складових розвитку вітчизняного 

ринку банківського інвестування в контексті Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. Серед них виділено наступні: 1) 

приведення показників розвитку ринку банківських послуг України у 

відповідність із стандартами Базель-2, Базель-3; 2) зростання попиту на 

інвестиційно-банківські послуги; 3) створення сприятливого ринкового 

інвестиційного клімату; 4) розширення присутності вітчизняних банків на 

європейських ринках цінних паперів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення та висновки дослідження можуть бути використані у діяльності 

органів виконавчої та законодавчої влади при розробці напрямів ринкової 

трансформації в Україні та зовнішньоекономічної стратегії, в тому числі для 

пришвидшення процесів гармонізації регуляторних положень у сфері 

інвестиційно-банківських послуг нашої держави із стандартами 

функціонування фінансового ринку Європейського Союзу, оптимізації 

взаємодії із системою Світової організації торгівлі. 

Результати дослідження можуть становити практичний інтерес для 

вітчизняних банків, які здійснюють міжнародну інвестиційну діяльність. 

Крім того, матеріали роботи можуть бути використані в навчальному процесі 

під час викладання курсів, спецкурсів і підготовці навчально-методичної 

літератури з питань функціонування системи міжнародних валютно-

кредитних і фінансових відносин, регулювання руху фінансових потоків, 

банківського менеджменту. 
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Наукові результати дисертації знайшли застосування  у роботі 

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва (довідка №9840 від 18.12.2014 р.) та ПАТ «Міжнародний 

інвестиційний банк» (довідка № 347/IV від 31.12.2014 р.), а також у 

навчальному процесі Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні 

навчально-методичних дисциплін «Основи наукових досліджень», «Україна 

на міжнародному ринку послуг», «Розрахунки та платежі у зовнішній 

торгівлі європейських країн», «Техніка операцій міжнародних банків» 

(довідка № 048/11-494 від 20.12.2016 р.). 

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є самостійною 

завершеною автором науковою працею. Представлені в дисертації, наукових 

статтях та працях автора висновки, пропозиції, рекомендації є його 

особистим науковим здобутком. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та наукові 

результати дослідження обговорено і схвалено на засіданнях кафедри 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також на восьми міжнародних науково-практичних та науково-

теоретичних конференціях, симпозіумах і круглих столах в Україні й за 

кордоном, зокрема: на восьмій міжнародній науково-практичній конференції 

«Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (м. 

Сімферополь, 8-9 листопада 2012 р.); науковому симпозіумі «Творчий внесок 

професора А.С.Філіпенка у навчально-наукову спеціальність «Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини» (м. Київ, 17 жовтня 2013 

р.); дев’ятій міжнародній науково-практичній конференції «Украина и 

глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (м. Сімферополь, 

8-9 листопада 2013 р.); науково-практичній конференції «Економічні 

механізми ЄВРАЗЕС» (м. Київ, 29 листопада 2013 р.); дев’ятій міжнародній 

науково-практичній конференції «Фінансова система держави: проблеми та  

перспективи розвитку» (м. Київ, 9 грудня 2013 р.); науково-практичній 
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конференції «Україна – ЄС: новий етап економічної інтеграції» (м. Київ, 10 

квітня 2014 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин (Світове господарство: глобальні і 

регіональні виклики)», присвяченій 70-річчю Інституту міжнародних 

відносин» (м. Київ, 16 жовтня 2014 р.); міжнародній науковій конференції 

«Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions» (м. 

Кельце (Польща), 28 вересня 2016 р.). 

Публікації. Найважливіші результати дисертаційного дослідження 

опубліковано в 16 наукових працях (загальний обсяг 7,37 д. а.), з них 5 

одноосібних статей (2,75 д. а.) у фахових наукових журналах і збірниках 

наукових праць України, 3 одноосібних статті (2,05 д. а.) в іноземних 

наукових журналах, 7 – у матеріалах і тезах науково-практичних 

конференцій і симпозіумів  (1,9 д. а.) та 1 розділ до монографії (у 

співавторстві) (0,67 д. а.). 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи зумовлена метою і 

завданням дослідження, складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти  

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та семи додатків на 

десяти сторінках. Основний текст дисертації становить 185 сторінок. Робота 

містить 57 рисунків, 10 таблиць. Список використаних джерел налічує 223 

позиції на 23 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Економічна природа детермінант міжнародної інвестиційної  

діяльності комерційних банків 

 

Сучасний стан та динаміка розвитку світогосподарських процесів 

пов’язані з посиленням концентрації та централізації міжнародного 

банківського капіталу. Експансія міжнародного банківського капіталу на 

ринки приймаючих країн виступає суттєвим чинником розвитку 

національних фінансових систем, крім того, будучи фактором  глобалізації та 

міжнародної інтеграції у сфері фінансових відносин. 

Розвиток фінансового глобалізму значною мірою стимулюється також 

диспропорційністю економічного розвитку країн і регіонів, а також 

асиметричністю міжрегіонального, міжгалузевого і міжсекторального 

розподілу фінансових ресурсів. Йдеться про те, що гострий брак у більшості 

держав світу власних фінансових ресурсів для здійснення інвестиційних 

операцій, покриття бюджетних дефіцитів, проведення соціально-економічних 

реформ та виконання своїх боргових зобов’язань за внутрішніми і 

зовнішніми кредитними зобов’язаннями чимраз більшою мірою спонукає їх 

до диверсифікації джерел зовнішнього фінансування національних економік 

за рахунок зовнішніх ресурсів, а також впровадження сучасних електронних 

технологій, що дозволяють проводити операції у режимі он-лайн [32, с. 15]. 

Однак, країни, які відкрили свою економіку для короткострокових 

потоків капіталу, відчули, що такі інвестиції мають свою ціну. Не існує 

стійкого взаємозв’язку між рухом міжнародних фінансових потоків та 

фінансовою інтеграцією, а також посиленням взаємозв'язків між динамікою 

національної економіки і кон’юнктурою світових фінансових ринків, саме 

вони здатні зробити найбільший вплив на національну економіку в умовах 

фінансових коливань і криз [116, с. 80].  
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Ступінь фінансової відкритості країни залежить і від рівня розвитку 

національної  економіки, оскільки для ефективної інтеграції в світову 

фінансову систему необхідна наявність високорозвинутого національного 

фінансового ринку. Автор погоджується з думкою вітчизняного дослідника 

Філіпченка А.С., що необхідна реалізація відповідної національної стратегії 

інтеграції у світову фінансову систему, яка забезпечить отримання 

максимальних переваг від високого рівня фінансової відкритості країни [166, 

c. 290].  

Взаємозв’язок аспектів інвестиційної діяльності комерційних банків, 

формування і розвитку фондового ринку, інструменти якого прямо чи 

опосередковано створюють передумови і реальну основу здійснення 

інвестиційних процесів, виступають реальним базисом функціонування нової 

ринкової економіки. Саме завдяки банківським інвестиціям на думку 

Циганова С.А. забезпечується переливання грошових капіталів від одних 

суб’єктів інвестиційних відносин (інвесторів, кредиторів) до інших 

(позичальників), що сприяє вирівнювання норм прибутку між різними 

сферами підприємницької діяльності контрагентів різних країн і створює 

об’єктивні умови для реалізації тенденції формування середньої норми 

прибутку у національній господарській системі. Саме міжнародна 

інвестиційна діяльність комерційних банків націлена на збільшення доходів 

фінансового сектору, а інвестиційна діяльність із позицій розвитку економіки 

– на забезпечення безперервного процесу суспільного відтворення в цілому 

країни [168, c. 56].  

Розглядаючи інвестиційну банківську діяльність як підсистему 

міжнародних екномічних відносин, І.Балабанов називає її «банкінгом» 

(англ. banking – банківська справа), що містить такі елементи: іноземні 

організаційні одиниці банку; міжнародні кореспондентські відносини; 

системи міжнародних банківських переказів; принципи міжнародної 

банківської кредитно-інвестиційної діяльності; інші міжнародні банківські 

послуги [6]. 
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Зміст міжнародної банківської діяльності, на думку О. Рогача, 

ґрунтується на виокремленні функцій міжнародних комерційних банків та 

центральних банків країн, що дозволяє визначити специфіку їх ролі та місця 

у світовій валютно-фінансовій системі [148].  

У свою чергу, С. Лондар трактує міжнародну інвестиційну банківську 

діяльність як систему методів та підходів до організації та управління 

банківськими операціями, що здійснюються в міжнародному економічному 

та правовому середовищі [107]. 

Розглянуті трактування інвестиційної банківської діяльності та 

міжнародної банківської діяльності не дозволяють визначити повну картину 

її сутності, тому що дані терміни використовуються авторами з позицій або 

функцій і банківських операцій, або взаємозв'язку її структурних елементів. 

Банківські установи взаємодіють у ринковій економіці не ізольовано, а 

у взаємозв'язку та взаємозалежності одна з одною. Дана залежність 

проявляється у наданні різноманітних міжнародних банківських послуг і 

виконанні міжбанківських посередницьких операцій. Невиконання 

зобов'язань одним із банків призводить до труднощів функціонування 

пов'язаних із ним прямо й опосередковано інших банків, тобто до 

виникнення так званого «ефекту доміно».  

Функції комерційних банків у міжнародних економічних відносинах 

полягають у міжнародному розрахунково-касовому обслуговуванні фізичних 

і юридичних осіб, залученні коштів і кредитуванні на міжнародних ринках 

капіталу, а також участі у міжнародному розміщенні на ринках цінних 

паперів.  

З метою визначення сутності інвестиційної банківської діяльності, 

враховуючи функції, які виконують кредитно-фінансові установи, доцільно 

розглянути основні теоретичні концепції, що розглядають комерційний банк 

у якості економічного агента. 

Зокрема, у працях Дж.Дейлі [188], Дж.Бенстона та С.Сміта [177], а 

також Т.Кембелла і У.Крезау [180] комерційні банки розглядаються у першу 



 16 

чергу як фінансові посередники. Завданням комерційних банків відповідно 

до даних концепцій виступає переміщення коштів від власників заощаджень 

до інвесторів. За виконання даних функцій комерційні банки беруть плату, 

яка утворює їх дохід і дозволяє їм розвиватися. Вони працюють в умовах 

асиметрії інформації: якщо зберігачі й інвестори знають банк-посередник, то 

він не має відомостей про дефіцит або надлишок коштів своїх клієнтів. 

У свою чергу Дж.Вуд [220], Т.Гаврілєвскі та Р.Швейцер [202], а також 

Ф.Едвардса [192] розглядають комерційні банки як виробників фінансових 

продуктів і послуг. Верифікація асортименту комплексних банківських 

послуг, а також фінансових продуктів, що надаються кредитно-фінансовими 

установами дозволяє виокремити такі види господарської діяльності 

комерційних банків: трансакційні, власне портфельні, операції з цінними 

паперами, а також довірче управління. Тобто комерційні банки виконують 

важливі суспільні функції як економічних агентів – функціонерів 

фінансового ринку. 

Широковідомою у наукових колах є концепція, що обґрунтовується у 

роботах  Д.Ходжмана [205], С.Кінга [210], за якою інвестиційна банківська 

діяльність виступає мультиплікатором економічного зростання. Дана 

концепція базується на ефекті депозитної експансії – розширення та 

зростання обсягів депозитів під впливом виданих позик, відомому також як 

ефект мультиплікатора, при якому банківські інвестиції обумовлюють 

зростання виробництва за ланцюжками технологічних зв'язків. 

У працях Д.Даймонда [190], С.Джейнса [209], а також М.Берліна [178] 

обґрунтовується концепція, за якою комерційні банки виступають основними 

інститутами управління інвестиційними проектами, так званими, 

делегованими контролерами інвестиційної діяльності. Детермінанти 

інвестиційної діяльності комерційних банків України дозволяють 

виокремити певні напрямки і перспективи. Зокрема, виділяючи сутнісні 

якісні властивості та характеристики міжнародної інвестиційної банківської 

діяльності, необхідно виходити з того, що вона здійснюється в умовах 
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глобалізації та циклічності світового господарства відповідно до умов та 

характеристик приймаючих країн, а також історичних і соціокультурних  

закономірностей розвитку і принципів банківської діяльності певної країни. 

Отже, міжнародна інвестиційна банківська діяльність – це 

багатофункціональна система, яка включає в себе певний набір уніфікованих 

правил, методів і підходів щодо організації, управління та надання 

інвестиційно-банківських послуг і операцій, які здійснюються у міжнародних 

економічних відносинах. 

Сучасні процеси глобалізації та транснаціоналізації банківської 

діяльності вимагає від кредитно-фінансових установ розширення та 

поглиблення форм участі у пошуках нових ринків збуту виробленої 

продукції та здійснення перспективних інвестицій у зарубіжних країнах 

набуває масштабного характеру. Ключова роль у здійсненні даної стратегії 

належить міжнародній банківській діяльності, яка за допомогою властивих їй 

форм забезпечує супровід і реалізацію зазначених напрямів. Аналізуючи 

різні форми міжнародної банківської діяльності, доцільно їх класифікувати за 

ступенем участі банківської установи в міжнародній банківській системі на 

пряму і непряму (рис. 1.1). 

 

ПРЯМА УЧАСТЬ НЕПРЯМА УЧАСТЬ 

Представництво 

(representative office) 

Філія (branch) 

Агентство (agency) 
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(subsidiary) 

Діяльність  

на міжнародних 

фондових ринках 
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у міжнародних 

розрахунково-

платіжних системах 

Банки-невидимки 

(shell banks), 

офорні банки 

Фактична присутність  

за кордоном 

Віртуальна 
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Спільний банк 

УЧАСТЬ БАНКІВ  

У МІЖНАРОДНОМУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Рис. 1.1. Організаційно-інституціональні форми розширення 

міжнародної інвестиційної банківської діяльності* 

* – складено автором на основі [22; 23]. 
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Закономірно, що потреба в банківських інвестиційних операціях і 

послугах в умовах посткризового розвитку зростає. Сучасні тенденції 

розвитку світової фінансової системи вимагають від банків, а також їх 

керівництва застосування сучасних моделей організаційного і управлінського 

типу, що сприятимуть конкурентоспроможності як на національному так і на 

міжнародному рівні.  

Залучення до інвестиційного процесу більш широкого кола зарубіжних 

акторів безперечно активізує інвестиційну діяльність суб’єктів 

господарювання в умовах посткризового розвитку. При цьому, інвестиційна 

складова експансії транснаціоналізації банківського капіталу зосереджується 

на сучасних формах інвестиційного кредитування, зокрема: 1) банківський 

інвестиційний кредит; 2) інвестиційний кредит фінансових посередників; 3) 

комерційний кредит міжнародних суб’єктів господарювання; 4) міжнародний 

інвестиційний лізинг; 5) інвестиційне кредитування на основі консорціумних 

угод [21, c. 3]. 

Принципово важливе значення має класифікація банківських 

інвестицій, яка за твердженням О.В.Васюренка [20, с. 197], відображає 

економічну суть і ринкову форму інвестиційних процесів і забезпечує 

практичні потреби ухвалення банками управлінських рішень. З огляду на це 

автор пропонує виділяти такі типи банківських інвестицій: інвестиції у сферу 

економічних проектів (промисловість, транспорт, будівництво, сільське 

господарство тощо); інвестиції у цінні папери; інвестиції в передові 

технології й у невиробничу і нематеріальну сфери (рис. 1.2). 

На думку С.Бровкова та Л.Руденко інвестиції [15, с. 38], першому типу 

інвестицій властиві всі характеристики довгострокового кредитування, тому 

для аналізу і потреб інвестиційного менеджменту в сфері економічних 

проектів він пропонує узагальнену систему показників, що характеризують 

реальні і яку ми вже розглянули. Другий тип інвестицій належить до 

фінансових інвестицій банку. Що ж до третього, то такі вкладення мають 

місце у діяльності банку при здійсненні інновацій, які за умов ринкової 
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економіки супроводжують діяльність будь-якого суб'єкта економіки. 

Інвестиції третього типу є простими в управлінні і, за твердженням 

А.Вожжова та Н.Попової [26, с. 78], складність становлять лише принципове 

визначення їх напряму і власне ухвалення рішення про необхідність 

реалізації. Тому основну увагу він зосереджує на інвестиціях другого типу, 

тобто вкладеннях банків у цінні папери. 
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Рис. 1.2. Економічна сутність і ринкові форми інвестиційних  

процесів у банківській сфері. 

* – складено автором на основі [22; 23]. 
 

Банківські інвестиції доцільно розглядати в контексті становлення та 

розвитку інвестиційного ринку, що дозволяє окреслити основні напрями 

участі банків в існуючих його сегментах у сфері реального та фінансового 

інвестування. Інвестиційний ринок, виходячи з узагальнення теоретичних 

підходів російського дослідника Є.Ф.Жукова [7], розглядається як ринок, на 

якому об’єктами купівлі-продажу виступають різноманітні інвестиційні 

товари та інструменти, інвестиційні послуги, що забезпечують процес 

реального і фінансового інвестування. 
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Участь банків в інвестиційному процесі, виходячи з загальноприйнятих 

підходів, можна розглядати з двох точок зору – інвестиційні вкладення в 

економіку, тобто власне банківські інвестиції, і надання послуг 

інвестиційного характеру. Автор погоджуєть з думкою вітчизняних 

дослідників Вовчак О.Д., В.В.Корнєєва, С.К.Реверчук та С.І.Кубіва [93], що 

визначним фактором ідентифікації банківських інвестицій є використання 

банківських ресурсів, яке забезпечує повернення банківських коштів у 

розширених масштабах, тобто гарантує одержання певного ефекту – 

прибутку або, у частині об’єктів, які не створюють прибуток, - повернення 

заборгованості третіми особами.  

Міжнародна інвестиційна діяльність комерційних банків можна 

розглядати як процес в ході якого банк виступає як інвестор, вкладаючи свої 

ресурси на відповідний термін в створення або придбання реальних активів і 

купівлею фінансових активів з метою отримання прямих і непрямих доходів. 

Однак, комерційні банки можуть бути як активними суб’єктами 

інвестиційної діяльності, так і реципієнтами зарубіжних інвестицій, що і 

формує екзогенні та ендогенні детермінанти інвестиційної діяльності 

комерційних банків. Безпосередньо, на думку М.Д.Алексєенка [2, с. 86], в 

макроекономічному аспекті інвестиційна діяльність банків розуміється як 

діяльність, направлена на задоволення інвестиційних потреб економіки. 

Таким чином, інвестиційна діяльність банків має подвійну природу. 

Інвестиційна діяльність, що розглядається з погляду економічного суб'єкта 

(банка), націлена на збільшення доходів банку. Ефект інвестиційної 

діяльності в макроекономічному аспекті полягає в досягненні приросту 

суспільного капіталу. На думку Д.Г.Лук’яненка [108] інвестиційна діяльність 

банків з позицій розвитку економіки включає ті вкладення, які сприяють 

отриманню доходу не тільки на рівні банку, але і суспільства в цілому (на 

відміну від тих форм інвестиційної діяльності які, забезпечуючи збільшення 

доходу конкретного банку, зв'язані з перерозподілом суспільного доходу). 
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Отже, критерієм віднесення до інвестиційної діяльності з погляду 

макроекономіки є продуктивна спрямованість вкладень банку.                     

Виробничі інвестиції банків виступають як вкладення в створення і 

розвиток підприємств і організацій шляхом участі банку в капітальних 

витратах господарюючих суб'єктів у формі придбання часток, паїв, акцій, 

інших цінних паперів підприємств, на первинному ринку, інвестиційного 

кредитування, фінансування інвестиційних проектів (проектне 

фінансування). Обидва аспекти інвестиційної діяльності комерційних банків 

тісно пов'язані один з одним. Так чи інакше  розвиток ринку інвестиційних 

банківських послуг залежить від формування вищезгаданих чинників [52, с. 

28]. 

Інвестиційний банківський бізнес на сучасному етапі розвитку світової 

економіки впливає як на розгортання мікро-, так і макрофінансових процесів. 

Зокрема, вітчизняній вітчизняний дослідник Б.Л.Луців [109 , с. 42] формулює 

два аспекти інвестиційної діяльності банків: перший — це власне 

інвестиційна діяльність банку, спрямована на збільшення доходів банку, а 

другий - інвестиційна діяльність із позицій розвитку економіки, спрямована 

на забезпечення безперервності процесу відтворення основних засобів і 

таким чином - на процес суспільного відтворення загалом.  

На нашу думку, інвестиційна банківська діяльність дійсно має двоїстий 

характер. Банки здійснюють капіталовкладення у національну економіку, тим 

самим фінансуючи господарське зростання, а також одночасно звертають 

увагу на суто спекулятивні операції орієнтовані на власні прибутки, однак 

новітні тенденції банківської діяльності дозволяють стверджувати, що саме 

вони є найбільшими інвесторами у розвиток інновацій і телекомунікаційних 

мереж, які дозволяють розширити асортимент банківських послуг, а також 

збільшити власну прибутковість. 

Відомий американський вчений Дж.Сінкі [154, с. 14] звертає увагу на 

те, що збільшення грошової маси шляхом випуску або розміщення цінних 

паперів на їх первинному ринку; зведення покупців і продавців цінних 
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паперів на вторинному ринку при виконанні функцій брокерів або дилерів 

виступає первинною інвестиційною функцією банків. 

На сучасному етапі розвитку міжнародних фінансових відносин 

основою інвестиційної банківської діяльності виступає пряме банківське 

інвестування. Так, М.Р.Ковбасюк [89, с. 137] класифікує прямі банківські 

інвестиції як: 1) інвестиції у власну діяльність (насамперед інвестиції у 

власні основні фонди та інші вкладення, які збільшують вартість власних 

активів банків); 2) інвестиції в інші види діяльності.  

У практичній діяльності міжнародних банківських груп фінансові 

інвестиції виступають пріоритетним напрямом інвестування, оскільки 

міжнародний банківський бізнес – це передусім, фінансова діяльність.  

Зрозуміло, що  у переважній більшості наукових праць міжнародна 

банківська інвестиційна діяльність ототожнюється безпосередньо з 

фінансовими інвестиціями, інвестиційний портфель банку асоціюється з 

портфелем цінних паперів [158, c. 52]. Водночас реальні інвестиції все одно 

займають певну частку активних операцій банку, переважно у формі 

капітальних інвестицій. Як застерігає Л.О.Примостка, надмірна концентрація 

інвестиційного портфеля банків у реальних інвестиціях розцінюється як 

невластива банкам діяльність [140, с. 198].  

Здійснення прямих банківських інвестицій здійснюється: а) за рахунок 

коштів банку. Дані ресурси скеровуються на створення нових банківських 

продуктів, а також для заснування різноманітних нових господарюючих 

суб’єктів, які найчастіше є афілійованими з банками структурами, що у 

більшості випадків обслуговують банківський бізнес; б) за допомогою 

запозичених коштів. Кредитування клієнтів банку на інвестиційні потреби 

здійснюється як за рахунок кредитних ресурсів, залучених власними силами 

банку, так і за рахунок обслуговування цільових кредитних ресурсів на 

інвестиційні цілі зовнішнього походження. 

Сучасними чинниками розвитку інвестиційної діяльності комерційних 

банків в умовах глобалізації стали взаємопереплетення національних 
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господарств і взаємопов’язаність господарюючих суб’єктів завдяки 

виникненню моделі відкритої економіки, активізації міжнародних 

інтеграційних процесів, а також домінуванню науково-технічного прогресу у 

всіх сферах підприємницької діяльності. У даних умовах 

конкурентоспроможність  комерційних банків залежить від інтенсифікації як 

традиційної кредитно-депозитної діяльності, так від запровадження сучасних 

форм міжнародної інвестиційної банківської діяльності [114, с. 11]. 

Автор погоджується з науковою думкою вітчизняного дослідника 

О.Д.Вовчак [25, с. 382], що активізація банками інвестиційних операцій в 

сучасній економіці зумовлена тим, що: по-перше, не завжди всі наявні кошти 

можуть бути розміщені у формі кредитів, а дисбаланс активно-пасивних 

операцій призводить до втрати потенційних доходів; по-друге, значна 

частина кредитів найчастіше є неліквідною, істотна їх частка може бути не 

повернута позичальником (особливо за умов нестабільної економіки), 

наслідком чого є загальна нестабільність банку; по-третє, діяльність 

більшості банків (особливо середніх і дрібних) стосується певного 

економічного регіону. Отже, зниження ділової активності в ньому 

дестабілізує стан кредитного портфеля і тому вибір активних операцій банку 

повинен бути тісно пов'язаний з інвестиційним перерозподілом вільних 

ресурсів на грошових ринках і ринках капіталів. 

Зрозуміло, що визнаними лідерами за масштабами міжнародної 

банківської інвестиційної діяльності були і нині залишаються індустріально 

розвинуті країни світу (Північна Америка та Західна Європа). Однак, на 

початку ХХІ століття провідні позиції за темпами зростання капіталізації 

банківського сектору, за обсягами застосування сучасних інструментів 

інвестиційного банківського бізнесу почали займати країни з ринками, що 

формуються, а саме Китай, країни Південно-Східної Азії та Латинської 

Америки, що є неодмінним доказом всебічного розгортання та поглиблення 

процесів економічної глобалізації..   
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У працях С.А.Циганова [169, с. 58] основними інструментами 

реалізації цільової функції банків в міжнародній інвестиційній діяльності за 

умов глобалізації розглядаються інституціоналізація, сек’юритизація та 

універсалізація банківської діяльності. Інституціоналізація розглядається як 

процес  домінування банків та інших фінансових посередників над 

індивідуальними інвесторами; і є характерною для економічно розвинених 

країн. Сек’юритизація розглядається продаж позик, оформлених як цінні 

папери і саме в такому вигляді проданих інвесторам.  

Однак, на нашу думку, універсалізація сучасних транснаціональних 

банків, як одна з провідних форм прояву лібералізації банківського 

законодавства у світовому масштабі, була дещо знівельована наслідками 

світової фінансової кризи 2007-2009 рр. У напрямі диверсифікації 

інвестиційної діяльності банківських груп індустріально розвинутих країн 

нині набувають стійкого розвитку різноманітні схеми інвестування реального 

сектора, серед яких чільне місце посідають інструменти банківського 

інвестиційного кредитування та проектного фінансування [30, с. 234]. 

Необхідність здійснення міжнародними банківськими групами 

інвестиційних вкладень випливає насамперед з їх прагнення досягти 

найбільшої доходності за одночасної підтримки своєї платоспроможності, 

розширенням клієнтської бази банку і створення структури їх комплексного 

обслуговування, зміцнення конкурентної позиції банку на ринках та 

зниження загального ризику банківської діяльності  

Міжнародна інвестиційна банківська діяльність на сучасному етапі 

розвитку світового господарства зумовлена не лише завданням власників та 

менеджменту банків збільшити власні прибутки. Саме інвестиційна 

діяльність дозволяє комерційним банкам надавати додатковий спектр 

супутніх комплексних банківських послуг, розширити географію та кількість 

клієнтури, а також застосовувати новітні інноваційні системи 

обслуговування (табл. 1.1). Як справедливо зазначає О.Д.Вовчак основними 

напрямами подальшого забезпечення стабільної прибуткової діяльності 



 25 

банку є збільшення і поліпшення якості та структури активів за рахунок 

збільшення частки доходних активів, серед яких важливе місце посідають 

інвестиційні вкладення, в тому числі вкладення в цінні папери [24, с. 41]. 

 

Таблиця 1.1.  

Питома вага іноземних банків в активах  

банківського сектору на 01.01.2014 р., % 
Східна Європа  Латинська 

Америка  

Південно-Східна  

Азія 

Африка  Близький Схід  
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Естонія  84 Мексика  30 Сінгапур  88 Кенія  15 Бахрейн  93 

Чехія  86 Перу  27 Гонконг  95 ЮАР 10 ОАЕ  37 

Литва  62 Чілі 52 Індонезія  14 Марокко  29 Катар  39 

Словаччина 72 Венесуела  10 Малайзія  53   Пакистан  7 

Хорватія  85 Бразилія  18 Філіппіни  16   Індія  16 

Болгарія  70 Аргентина  11 Таїланд  25   Туреччина  17 

Угорщина  77   Корея  77     

Мальта  55   Бангладе

ш  

6     

Польща  62   Китай  9     

Румунія  59         

Фінляндія  74         

Македонія 33         

Сербія  75         

Латвія  74         

Словенія  72         

Кіпр  92         

В середньому 

по регіону 
65  24  48  34  34 

Джерело: [219]. 

 

Крім того, важливо відмітити, що етап сучасних економічних, 

соціальних і політичних потрясінь глобального розвитку дозволив 

виокремити позитивні наслідки присутності транснаціональних банківських 

груп у країнах з ринками, що формуються. Саме у кризові періоди ли 

транснаціональні банки мають можливість рефінансувати дочірні кредитно-

фінансові установи, залучати інвестиції на зовнішніх ринках, і в цілому 
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сприяти збереженню довіри населення до банківського сектора приймаючих 

країн  [211]. 

Однак, активне проникнення транснаціонального банківського капіталу 

у національний фінансовий сектор несе в собі поряд із позитивними 

наслідками, і певні ризики, які можуть призвести не лише до неадекватних 

зрушень у структурі банківської системи, а й спричинити неконтрольовані 

наслідки для національно-господарського розвитку [184]. 

Незбалансована експансія іноземного капіталу у національний  

банківський сектор несе ризики поступового збільшення впливу іноземних 

інвесторів на банківську систему країни та витіснення місцевих банків із 

традиційних для них секторів ринку фінансових послуг. Зважаючи на те, що 

стійкий та стабільний розвиток національної банківської системи на 

сучасному етапі виступає гарантом фінансової безпеки держави, її залежність 

від кон'юнктури на світових ринках робить її вразливішою до глобальних 

фінансових криз. За таких умов постають питання не лише збереження 

конкурентних переваг вітчизняних банків, а й розвитку і захисту банківської 

системи та національної економічної безпеки [114, с. 11]. 

Участь нерезидентів у капіталі банків підвищує якість банківського 

менеджменту, збільшує прозорість обліку та звітності, підсилює завдяки 

міжбанківській конкуренції диверсифікацію банківських послуг. У той же 

час, активність іноземних інвесторів у банківській системі поставила цілу 

низку науково-практичних запитань перед національними органами 

банківського нагляду й регулювання, вимагає зусиль з координації їх дій, 

часткового перегляду національного банківського законодавства. Адже 

входження іноземних інвесторів у банківський сектор загострює 

конкуренцію за ресурси, призводить до збільшення концентрації 

банківського сектора, лібералізації банківської діяльності, інтернаціоналізації 

та глобалізації фінансових ринків, посилення ролі нецінових методів 

конкуренції [35]. 
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Водночас у сфері міжнародних інвестиційно-банківських операцій 

найвиразніше проявляються протиріччя глобалізаційних процесів. Саме 

здатність міжнародних банківських груп у короткий проміжок часу 

переміщувати в країни у період економічного підйому величезні фінансові 

ресурси, а у період спаду так же швидко їх виводити зі стагнуючих ринків 

виступало чинником не тільки виникнення, а і розгортання фінансових криз 

1998-1999 рр. у Південно-Східній Азії, 2001-2002 рр. у Латинській Америці, а 

також іпотечної кризи в США у 2007 р., яка набула глобального характеру 

упродовж 2008-2009 рр. 

Наголошуємо, саме виникнення криз і їх розповсюдження наочно 

показали, що досягнення політичних компромісів, необхідних для успішного 

існування відкритих економік, стали найвагомішими чинниками збереження 

рівноваги як на мегарівні, мета- так і макрорівні  світогосподарських зв’язків. 

У посткризовий період розвитку міжнародних фінансових ринків 

основною перепоною для банківської інвестиційної діяльності постає 

можливий крах європейської валютної системи, що несе в собі погрозу 

суверенного дефолту відразу декількох країн. У зв'язку з цим у світі 

підсилилися кредитні ризики і загрози глобального зниження ліквідності. 

Зокрема, у 2012-2013 рр. серед світової банківської еліти найбільш істотним 

вважався саме ризик другої хвилі економічного спаду і кризи в банківському 

секторі, що суттєво відрізняється від результатів дослідження 2010-2011 рр. 

Саме в той час домінували очікування політичного ризику, на відміну від 

сучасних макроекономічних ризиків неповернення суверенних боргів, що 

може кристалізуватися у нову економічну кризу [43]. 

Етап посткризового розвитку світової економіки, що розпочався після 

завершення фінансових потрясінь 2007-2009 рр. зумовив необхідність 

перегляду регуляторної політики у сфері банківської діяльності не тільки у 

країнах з ринками, що формуються, а й навіть глибокого переосмислення 

положень банківського нагляду на регіональному рівні й міжнародного 

банківського регулювання (зокрема, створення Банківського союзу ЄС, 
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запровадження нових стандартів Базель-3). Нововведення набули 

глобального  характеру, у тому числі спричинили системні зміни у структурі 

найбільших транснаціональних банків (див. Додаток А). Особливо це 

стосувалося сфери відокремлення більш жорсткого регулювання 

міжнародної банківської інвестиційної діяльності правил формування 

капіталу, транскордонного міжфілійного переміщення фінансових потоків, 

суворого нагляду за спекулятивними операціями комерційних банків з 

цінними паперами на торговельних майданчиках, а також застосування 

жорстких санкцій проти легалізації «брудних коштів».   

Отже, на межі ХХ-ХХІ століть банки в силу ряду причин, серед яких 

глобалізація ринків, інтернаціоналізація, посилення конкуренції та інші, 

істотно розширились та сформувалися зв’язки між окремим банками різних 

країн, з’являється значна кількість великих банків, відбуваються процеси 

поглинання одними банками інших, і як наслідок поступово формується 

глобальна система детермінант інвестиційної діяльності комерційних банків 

(рис. 1.3). 

Більш того глобалізація і загострення міжнародної конкуренції, 

інтенсивний розвиток ринку цінних паперів, укрупнення банківських груп, 

поява великих банків та пожвавлення процесів злиттів та поглинань у 

діяльності ТНК та ТНБ призвели до інтенсифікації розвитку банківських 

послуг. 

Аналіз сутнісних рис, особливостей, передумов розвитку міжнародної 

інвестиційної  банківської діяльності свідчить про те, що нині вона виступає 

цілісним системним утворенням. У роботі запропоновано виділити загальні 

чинники розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків України 

(економічні, політичні, правові, соціально-демографічні та технологічні 

характеристики розвитку фінансового ринку і суспільства; умови 

кон’юнктури на світових фінансових ринках; конкурентні позиції банків на 

окремих сегментах міжнародного фінансового ринку). Вони взаємопов’язані 

і розглядаються за допомогою комплексного підходу через призму 
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специфічних вимірів (фінансовий стан комерційних банків; якісні й кількісні 

характеристики інвестиційних послуг порівняно з аналогічними послугами і 

продуктами конкурентів; адекватність організаційної структури банків його 

міжнародним інвестиційним стратегіям; рівень кваліфікації банківського 

персоналу). 
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Рис. 1.3.  Система детермінант міжнародної інвестиційної діяльності 

комерційних банків*. 

* – складено автором. 

 

У дослідженні обґрунтовано, що сучасна структура фінансового ринку 

визначає пріоритетні цілі та завдання міжнародних інвестиційних стратегій 

комерційних банків, а також встановлює ряд специфічних детермінант 

інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах глобалізації, 

які або сприяють досягненню самопідтримуючого розвитку національного 

банківського сектору, або ж гальмують його. Вони являють собою 
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комплексну систему, що перебуває у постійному розвитку. Підтримання 

конкурентноздатності вітчизняних комерційних банків на ринку 

інвестиційних послуг є результатом самопідсилюючої взаємодії переваг 

одночасно в декількох сферах; ці сфери визначають середовище, яке 

іноземним конкурентам важко відтворити та формують організаційну 

взаємодію елементів інвестиційної стратегії комерційних банків на всіх 

рівнях кредитно-фінансової діяльності (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Система детермінант інвестиційної діяльності 

комерційних банків України в умовах глобалізації* 

* – складено автором. 

 

Разом із тим автор критично аналізує позитивні та негативні 

господарські ефекти взаємодії вітчизняних кредитно-фінансових установ з 

міжнародним банківським капіталом. Стрімке зростання ролі банків у 

міжнародній інвестиційні діяльності, на нашу думку, зумовлено сучасними 

детермінантами розвитку банківського сектору: 1) глобалізація банківської 
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діяльності (глобальні масштаби здійснення операцій і переливу капіталів 

дозволяють інвесторам здійснювати фінансові та банківські операції 

практично в будь-якій точці земної кулі); 2) універсалізацією банківської 

діяльності, зміст якої полягає у швидкому розвитку нових видів банківських 

послуг, таких як: факторинг, проектне фінансування, консультаційні послуги, 

лізинг тощо. Більш того, ядром універсалізації банківської справи взагалі 

став перегляд банківськими установами взаємовідносин зі своїми клієнтами, 

пошук нових підходів до підвищення дохідності своїх операцій; 3) 

диверсифікацією банківських послуг, що проявляється у поступовому 

урізноманітненні банківських послуг; появі нових безоплатних послуг, таких 

як консультування клієнтів банківських установ; розвиток нетрадиційних 

банківських операцій (операції з дорогоцінними металами,  трастові послуги, 

посередницькі послуги тощо); 4) зростанням ролі електронних банківських 

послуг, що надаються з використанням інтернет-ресурсів, а саме: 

обслуговування платежів Інтернет-магазину, електронна сертифікація, 

мобільний банкінг, віртуальні платіжні картки тощо; 5) безперервністю 

здійснення операцій з фінансовими ресурсами при високій технологічності 

використання глобальних електронних мереж зв'язку та інформації. 

 

 

 

1.2. Інноваційні напрями банківської діяльності  

у сфері іноземного інвестування 

 

 

Швидке зростання інвестиційних потоків на початку ХХІ-го ст. 

супроводжувалося змінами бази інвесторів, що було обумовлено трьома 

ключовими тенденціями: зростанням активів, якими оперували 

інституціональні інвестори, збільшенням обсягів фондів хеджування, а також 

посиленням ролі центральних банків і фондів суверенного багатства країн, 

що розвиваються. Зростання обсягу активів під управлінням 
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інституціональних інвесторів (пенсійних фондів, страхових компаній і 

взаємних фондів) з інституціональних інвесторів із країн, що розвиваються, 

супроводжувалося збільшенням транскордонного розміщення активів і 

тенденцією до ослаблення національного напрямку. Поняття національного 

напрямку пов’язують з тим фактом, що ваги в міжнародних портфелях 

характеризуються зсувом на користь країни походження інвестора [29, с. 72].  

На збільшення транскордонного руху капіталу й змін в базі інвесторів 

випливають як позитивні, так і негативні фактори глобальної фінансової 

нестабільності. Більш диверсифікована в глобальному масштабі база 

інвесторів, що представляють різні види інституцій і різні країни, означає 

меншу ймовірність одночасних, симетричних і значних потрясінь, а тому - 

більшу здатність інвесторів управляти ризиками та протистояти потрясінням 

у кризовий період (див. Додаток Б).  

З іншого боку, період низкою волатильності і низького кредитного 

спреду може приховувати за собою нові небезпеки й нові ризики, такі як 

збільшення обсягу операцій з альтернативними активами, які є відносно 

менш ліквідними, що викликає занепокоєння щодо фінансової стабільності 

[128, с. 26]. 

Автор погоджується з науковою думкою А.С.Філіпенко, що 

національні та глобальні механізми міжнародної фінансової політики 

базуються на використанні внутрішніх і зовнішніх інструментів. Міжнародні 

аспекти національного фінансового регулювання стосуються, насамперед, 

встановлення та підтримання режиму валютного курсу, регулювання 

платіжного балансу, зовнішнього державного боргу, контролю іноземного 

банківського капіталу тощо. При цьому важливо залучати до процесу 

фінансового регулювання представників громадянського суспільства, з 

одного боку, й учасників із середовища приватного сектора на основі 

державно-приватного партнерства, з іншого, при підготовці регуляторних 

документів. Крім того, багато сфер економічної діяльності становлять інтерес 

не лише для індивідуальних суб’єктів підприємництва, але і для економічних 
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спільнот (асоціацій) місцевого, національного, регіонального та глобального 

рівнів, що зумовлює необхідність запрошення їх для розробки нормативно-

правових актів із фінансового регулювання. У контексті міжнародної 

банківської діяльності  найважливішою є глобальна регуляторна система та 

відповідна стратегія. Остання передбачає об'єднання різних регуляторних 

інституцій - національних, регіональних і глобальних, з метою координації 

їхніх підходів та стратегій [166 с. 401]. 

У сучасних світогосподарських зв’язках банківська система виступає 

не лише базовою інфраструктурною ланкою кредитно-фінансових відносин 

держав, а й ключовим елементом усієї національної економіки. З цієї 

причини в умовах нестабільності саме банки акумулюють політичні, 

макроекономічні й інституційні ризики, що призводить до кризи банківської 

системи і дає підстави розглядати її у взаємозв'язку з фінансовою кризою. З 

огляду на особливе місце банків у економічній системі суспільства криза в 

банківській сфері неминуче впливає на стан економіки та соціальну сферу 

країни [1, c.  42]. 

Інноваційний процес метарівня пов’язаний з міжнародною діяльністю 

комерційних банків у рамках регіональних банківських систем, що також 

певною мірою визначає інноваційні можливості банку. Інноваційний процес 

на макрорівні включає в себе розвиток інноваційної діяльності 

транснаціональних банків в рамках національних банківських систем 

приймаючих країн, і тому піддається впливу норм національного 

законодавства. Інноваційний процес на мікрорівні включає цілеспрямовану 

інноваційну діяльність міжнародних банківських груп у рамках його 

внутрішньофірмової мережі. 

Звідси, інноваційні процеси у транснаціональному банківському бізнесі 

мають багаторівневу основу, що зумовлює їх специфічні особливості на 

кожному з рівнів. Елементи інноваційного процесу на кожному з 

розглянутих рівнів відповідають життєвому циклу інновацій, проте 

управління ходом інноваційної діяльності переслідує різні цілі і завдання. 
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Інновації у фінансовій сфері, в тому числі банківські інновації, 

посідають особливе місце в розвитку транснаціональних банківських 

утворень. За визначенням, яке вже стало класичним, банківська інновація, 

або сукупність нових банківських продуктів і послуг - це результат 

діяльності банку, спрямованої на отримання додаткових доходів у процесі 

створення сприятливих умов формування та розміщення ресурсного 

потенціалу за допомогою нововведень, що сприяють клієнтам в одержанні 

прибутку [48, с.304-305]. 

Однак, серед фахівців і нині існують розбіжності щодо 

ідентифікування нововведень як банківських (перелік найсуттєвіших 

фінансових інновацій, наведених С. Б. Єгоричевою з роботи Т. Коха та С. 

Макдональда «Банківський менеджмент» (2003 р.) міститься у Додатку В). 

С.Б. Єгоричева, посилаючись на те, що в західній літературі зазвичай 

вживається термін «фінансові інновації», зазначає, що ці інновації можна 

вважати банківськими [56].  

На думку ж вітчизняного дослідника А.М.Фрасинюка [167, с. 9], 

безпосередньо банківськими інноваціями в цьому переліку є всього кілька 

позицій: оборотні депозитні сертифікати, страхування покупок з 

використанням банківських кредитних карток, універсальна кредитна картка 

АТ&Т, кредитні картки з фотокартками, передплачені дебетові картки, 

інтенсивне використання автоматичної оплати рахунків, Інтернет - банкінг, 

електронне представлення чеків. 

Необхідність активізації участі комерційних банків в інвестиційному 

процесі витікає з взаємозалежності успішного розвитку банківської системи і 

економіки в цілому. Адже саме комерційні банки витупають ключовими 

акторами у перерозподілі та мобілізації фінансових ресурсів у національних 

економіках, і саме вони зацікавлені у їх стійкості й конкурентоздатн6шсті на 

світовому рівні. У свою чергу, національно-господарські системи напряму 

залежать від стійкого розвитку як в цілому банківського сектора, так і від 
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ефективної кредитно-інвестиційної діяльності кожної з присутніх на ринку 

банківських установ.   

Як і на попередніх етапах розвитку світової економіки, основною 

функцією комерційних банків залишається кредитна роль у стимулюванні 

господарюючих суб’єктів. Однак, не всі банківські кошти можуть бути 

розміщені у вигляді позичок. Більша частина позичок неліквідна, тобто вони 

не можуть бути швидко продані тоді, коли банку терміново потрібні кошти. 

Інша проблема полягає в тому, що позички через досить високу ймовірність 

їхнього неповернення з боку позичальника серед всіх форм банківського 

кредиту відносяться до самих ризикових банківських активів, а для дрібних і 

середніх банків більша частина видаваних позичок пов'язана з певним 

регіоном. Отже, будь-яке значне зниження економічної активності в цьому 

регіонах та країнах світу погіршить якість кредитного портфеля банківської 

групи. Крім того, у багатьох країнах весь доход по кредитах обкладається 

додатковим податком [187]. 

Саме вищевказані причини, на думку Р.Компанцевої [91], стимулюють 

банки до скерування активів у інвестиційну діяльність. Зокрема, обсяг 

коштів, що направляють банки у цінні папери, становить від 1/5 до 1/3 

загального обігу банківських операцій. Цінні папери банків включають 

державні цінні папери й регламентовані законом категорії акцій. Ці складові 

банківських портфелів активів виконують ряд найважливіших функцій, 

забезпечуючи банкам прибутковість, ліквідність і диверсифікованість із 

метою зниження ризику, а також виводячи частину доходів банку з-під 

оподатковування. Такі вкладення стабілізують доходи банку, забезпечуючи 

додаткові надходження в той час, коли інші їхні джерела майже виснажені. 

Автор погоджується з науковою думкою вітчизняного дослідника 

О.Д.Вовчак [22], що наріжним каменем інвестиційної діяльності, у тому 

числі міжнародної банківської інвестиційної діяльності виступає витупає так 

званий “магічний трикутник” – “дохідність – ризик – ліквідність”, на основі 

котрого визначаються мета, ризики та об’єкт капіталовкладень. Зрозуміло, 
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що банківський менеджмент керується принципами даного трикутника і 

враховує взаємозалежність термінів, рентабельності, ризикованості, а також 

ліквідності боргових зобов’язань, майнових прав, похідних цінних паперів, 

котрі обліковуються в інвестиційному портфелі банку. Враховуючи згадані 

характеристики і чинники формується градація фінансових інструментів, з 

якими здійснюються інвестиційно-банківські операції (рис. 1.5). 

 

Акції (Високоліквідні – “Блакитні Фішки”) 
 

 

Дохідність Ризик Ліквідність 

 
Акції (середньо – та низьколіквідні). 
Найбільш дохідні, але ризиковані акції. 
Бажані для довгострокових інвестицій 

Державні облігації (ОВДП)  

 Цінні папери з фіксованою ставкою є менш 
ризиковими, і відповідно, менш дохідними 

Євробонди. Чим менший термін обертання, 

тим меншим є ризик при операціях з ними, і 
відповідно нижча дохідність. 

Корпоративні облігації є менш 
ризиковими у порівнянні з акціями, але більшї 
ризиковими (і дохідними) ніж ОВДП. 

Строкові депозити 

 
Рис. 1.5. Характеристика інвестиційних параметрів  

iнвестиційно-банківської діяльності 

Джерело: [62, c. 167]. 
 

Позначилися і зберігаються на межі ХХ-ХХІ ст. тенденції до 

мінімізації ризику обслуговуючого банку, коли компанії звертаються за 

послугами до більшого кола банків, а проведення багатьох інвестиційно-

банківських операцій, особливо на зовнішніх ринках, пов'язується  з появою 

банківських пулів і синдикатів. Створення синдикатів в інвестиційно-

банківському бізнесі дозволяє мобілізувати значні фінансові ресурси та 

розподілити ризики, що особливо важливо для країн, що розвиваються. 

Гнучка організаційна структура та доступ до різних фінансових ринків 
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дозволяють інвестиційним банкам вибудувати стратегію розвитку, що 

відповідає найбільшою мірою постійно мінливій ринковій кон'юнктурі [171]. 

Інвестиційні банки завжди прагнуть до інновацій, хоча вони й 

потребують значних капіталовкладень та витрат, які далеко не завжди 

окупаються. Проте, як показує досвід американських інвестиційних банків, 

інновації - важливий інструмент у конкурентній боротьбі. При цьому 

зазначені банки залежно від їхньої орієнтації на тих або інших клієнтів, 

діапазону продуктів та послуг, що надаються, масштабу роздрібної 

розподільної мережі, рівня капіталізації можна умовно розділити на 

відповідні стратегічні групи. Важливо також відзначити, що, незважаючи на 

схожість банків у рамках окремої подібної групи й до деякої міри навіть між 

стратегічними групами, стратегії банків і способи їхньої реалізації можуть 

істотно різнитися [223]. 

В цілому погоджуючись з науковою думкою О.Д.Вовчак [22], що для 

інвестиційної банківської діяльності основною сферою фінансових операцій 

виступає андерайтинг – придбання цінних паперів, випущених корпораціями 

або державою, і продаж їх кінцевим інвесторам, у яких є вільні кошти, автор 

стверджує, що на сучасному етапі їх діяльність не обмежується лише 

андерайтингом. Сучасні інвестиційні банки з метою посилення власних 

конкурентних позицій на ринку значно диверсифікують власний 

інвестиційно-банківський бізнес, за рахунок розширення асортименту 

фінансових послуг, зокрема: 

- діють від власного імені та за рахунок клієнтів на торговельних 

майданчиках цінних паперів; 

- надають консалтингово-аудиторські послуги для клієнтів [171, с. 46]; 

- виступають постачальниками фінансових інформаційно-

моніторингових послуг для клієнтури; 

- надають комплексні послуги з оцінки купівлі-продажу нерухомості 

[118, с. 115]; 

- запроваджують операції з інвестиційного кредитування [117]; 
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- виступати фінансовими агентами компаній при злитті, поглинанні та 

реструктуризації; 

- надають кастодіальні послуги [11, с. 44]; 

- беруть участь у операціях з драгоцінними металами; 

- надають послуги лид-менеджменту при наданні синдикованих позик 

(у тому числі при секьюритизації боргових зобов’язань клієнтів); 

- надають трастові послуги [46, с. 50]. 

Отже, на думку автора, на сучасному етапі розвитку світової економіки 

інвестиційні банки функціонують як комплексні диференційовані інститути, 

що активно діють на фінансовому ринку, охоплюючи при цьому сферу таких 

операцій як: 1) страхові та іпотечні; 2) інвестиційні та венчурні; 3) 

брокерсько-дилерські. 

Одним з безперечних плюсів процесу фінансової глобалізації виступає 

стимулювання розвитку інновацій в банківському секторі. Воно стає 

найважливішою умовою досягнення конкурентної переваги комерційних 

банків на світовому фінансовому ринку, де вітчизняні кредитне установи в 

більшості випадків поступаються за конкурентоспроможністю зарубіжним. 

Стосовно до банківського сектору, кінцевим результатом інноваційної 

діяльності є абсолютно новий або вдосконалений банківський продукт, 

реалізований на ринку, і технологічний процес, застосовуваний на практиці. 

Йдеться про створення банківського продукту (банківської технології), що 

володіє більш привабливими споживчими властивостями в порівнянні з 

пропонованим раніше. 

Узагальнюючи підходи відомих західних дослідників П.Друкера [191] 

та  Ф.Котлера [96] щодо шляхів досягнення успіху у міжнародному бізнесі, 

беручи до уваги зростаючу конкуренцію на ринках банківських послуг, 

можна стверджувати, що основною метою інноваційного банківського 

продукту є залучення нових і утримання існуючих клієнтів, яка виражається, 

головним чином, в розширенні спектра послуг, що надаються і вдосконаленні 

технологій їх надання клієнтам. 
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Науково-технічний прогрес постає вирішальним чинником розвитку 

міжнародної банківської діяльності в умовах глобалізації. Ступінь впливу 

сучасного технологічного розвитку на міжнародну банківську діяльність 

настільки значний, що комп'ютерні та інформаційні технології стають 

основою її подальшого розвитку. 

Нині розвиток банківських інновацій дозволив ліквідувати географічну 

віддаленість, мовні бар’єри, а також часові розбіжності між комерційним 

банком та клієнтурою. Автор погоджується з науковою думкою вітчизняного 

дослідника О.В.Тарасової [163], що під дистанційним банківським 

обслуговуванням розуміється технологія, при якій банківські операції 

відбуваються на підставі дистанційних розпоряджень, переданих клієнтом у 

банк за різними каналами доступу, а також її авторською класифікацією (див. 

рис. 1.5), де воно здійснюється за допомогою: 1) телефону – телебанкінг 

(telebanking); 2) персонального комп'ютера – е-банкінг (е-banking); Інтернету 

– інтернет-банкінг (Internet banking); портативних пристроїв – мобільний 

банкінг (mobile banking).  

 

 
Рис. 1.6. Класифікація основних форм надання 

міжнародних банківських операцій. 

Джерело: [163]. 
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В умовах існуючих ресурсних обмежень інноваційна діяльність постає 

найважливішим інструментом, що забезпечує підтримку 

конкурентоспроможності національної економіки в цілому, невід'ємною 

складовою якої є кредитно-фінансові установи. Інновації мають особливе 

значення для підвищення ефективності діяльності та забезпечення сталого 

розвитку комерційних банків. В умовах посиленої внутрішньої конкуренції, 

яка присутня нині на банківському ринку, для комерційного банку особливо 

важливо володіти зручними інструментами для впровадження нових і 

вдосконалення існуючих банківських продуктів, які дозволять утримувати 

наявну конкурентну позицію і покращувати її [92, с. 32]. 

Таким чином, питання, пов'язані з інноваційною діяльністю кредитно-

фінансових установ, є актуальними і пріоритетними як для самих банків, так 

і для макроекономічної системи в цілому. 

Використання банківських інновацій націлене на збільшення здатності 

бізнесу до відкриття нових напрямків розвитку. Беручи до уваги зростаючу 

конкуренцію на ринках банківських послуг, їх основною метою є залучення 

нових і утримання існуючих клієнтів, яка виражається, головним чином, в 

розширенні спектра послуг, що надаються і вдосконаленні технологій їх 

надання клієнтам. 

Перехід України на інноваційний шлях розвитку супроводжується 

неминучими інноваційними змінами в діяльності комерційних банків, що 

проявляється в розробці сучасних продуктів і послуг, впровадження 

технологій автоматизації розрахунків і угод [179]. Необхідно відзначити, що 

в комерційних банках України нові банківські технології перебувають на 

початковій стадії їх використання. Лише деякі з них активно займаються 

впровадженням банківських інновацій. Нові інформаційні та комунікаційні 

технології модернізують банківську сферу, докорінно змінюючи зовнішність 

сучасного банку, його інструменти, способи спілкування з клієнтами. 

Активне і оперативне впровадження банківських інновацій буде 

сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних банків, їх 
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гармонійному входженню до світового фінансового середовища. Модель 

інноваційного розвитку комерційних банків повинна охоплювати всі 

взаємопов’язані функціональні сфери його діяльності (роздрібний, 

корпоративний, операційний бізнес, бізнес управління кредитними ризиками, 

розміщення ресурсів, інформаційні технології), і в першу чергу міжнародні 

інвестиційно-банківські операції. 

Зростання ринку банківських інвестицій, формування його нового 

вигляду відповідно до міжнародних стандартів за останні роки об'єктивно 

вимагають активізації інноваційної складової. Тісне переплетення інновацій, 

фінансового та зовнішньоекономічного середовища вважається рисою, яка 

розкриває феномен "нової економіки". У зв'язку з цим інноваційні процеси 

розглядаються нами у взаємозв'язку зі змінами в процесах, пов’язаних з 

міжнародною інвестиційною банківською діяльністю [186]. 

Інноваційні тренди інвестиційної діяльності комерційних банків 

України в умовах глобалізації мають широкий спектр. Це визначається як 

внутрішнім конкурентним середовищем, так і зовнішніми чинниками. 

Основну увагу слід концентрувати на тих з них, які сприяють підвищенню 

стійкості і конкурентоспроможності банку в умовах волатильності ринкових 

процесів 

Також, важливий інноваційний тренд здійснюється в рамках 

банківського інжинірингу. Суть його полягає в модифікуванні існуючих і 

створенні принципово нових банківських продуктів, послуг та бізнес-

процесів (технологій), які застосовуються банками для перерозподілу 

фінансових ресурсів, ризиків, підвищення ліквідності, збільшення 

прибутковості відповідно до їх корпоративними інтересами, специфічними 

потребами контрагентів і змінами в макро- і мікросередовищі. Дане питання 

є маловивченим, відсутні і його загальновизнані теоретичні концепції. 

Зарубіжні вчені часто обмежують дослідження в області банківського 

інжинірингу прикладними економічними, організаційними, правовими 

проблемами .  
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Головною метою банківського інжинірингу, на наш погляд, є 

отримання додаткового прибутку на базі використання вільних сегментів 

ринку і їх недоліків за допомогою досягнення в інноваційних банківських 

продуктах оптимального співвідношення між конкуруючими 

характеристиками (ризиком, прибутковістю і ліквідністю). Гарантією 

результативності банківського інжинірингу служить адаптована до умов 

вітчизняних банківських реалій методологія, яка передбачає його розгляд як 

процесу, що включає ряд послідовних етапів. Вивчення, систематизація та 

узагальнення методологічних основ і сформована практика створення 

інноваційних банківських продуктів в Україні та за кордоном лягли в основу 

виділення найбільш характерних етапів створення і просування 

інноваційного банківського продукту [110]. 

Отже, саме інформатизація і технологізація міжнародної банківської 

діяльності створила дієві передумови для суттєвих трансформацій на 

світовому фінансовому ринку і заклала базу для створення міжнародних 

ринків банківських послуг в рамках окремих конгломератів, що і стало 

передумовою процесів транснаціоналізації банківського капіталу. У вузькому 

розумінні процес транснаціоналізації банківського капіталу визначається як 

володіння філіями та дочірніми компаніями в декількох країнах світу. Однак, 

така характеристика на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних 

відносин не є досконалою. Саме науково-технічна революція надала 

можливість транснаціональним банкам як надавати весь спектр банківських 

послуг за допомогою телекомунікаційних мереж, так і бути присутнім у 

географічно віддалених регіонах планети не розгортаючи закордонної мережі 

дочірніх установ. Сучасний процес транснаціоналізації банківського капіталу 

визначається, у першу чергу, системним, комплексним характером і в 

глобальних масштабах. Застосовуючи механізми створення інвестиційних 

кластерів міжнародні банківські групи не тільки обслугують діяльність 

крупних світових центрів, а й витупають базисом для їх утворення.  
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Великі міжнародні банки з індустріально розвинутих країн, котрі є 

національними за складом капіталу та міжнародними за своєю діяльністю і 

багатонаціональними як за складом капіталу, так і за складом діяльності, 

сформували першу групу, інвестиційний кластер у світовому фінансовому 

середовищі. Транснаціональні банки першої хвилі з індустріально 

розвинутих країн світу досягли високого рівня концентрації капіталу, а 

наявність цілої мережі закордонних підрозділів (представництв, відділень, 

філій, дочірніх банків) дозволяло швидко і гнучко перерозподіляти капітал у 

світовому масштабі. Фактично завдяки експансії транснаціонального 

банківського капіталу з Північної Америки та Західної Європи відбулося 

переплетення найбільш потужних фінансових систем між собою, що і 

сформувало на межі ХХ-ХХІ-го століть об’єктивні передумови фінансової 

глобалізації [9]. 

Однак, посткризовий стан банківського середовища пов'язаний з цілою 

низкою факторів невизначеності. З огляду на такі фактори ризику як 

непередбачуваність глобальної системи економічного управління, можлива 

широкомасштабна криза суверенного боргу та дисбаланси в бюджетах і 

фінансових секторах розвинених країн, а також зростання темпів інфляції і 

ознаки перегріву економіки провідних країн з ринками, що формуються, тут, 

на наш погляд, в найближчі роки слід очікувати значущі трансформаційні 

процеси, що, в кінцевому рахунку, призведе до відчутних зрушень в 

банківських рейтингах, а також до неминучого зниження індексів 

транснаціоналізації і інтернаціональності провідних банків світу [21]. 

Про це свідчать і дослідження McKinsey Global Institute (MGI), згідно з 

якими після 2007-2008 рр. розстановка сил на глобальному фінансовому 

ринку різко змінилася: в умовах глобальної фінансової кризи збільшили свій 

вплив нові групи країн-інвесторів та їх ТНБ, зокрема, банки країн з найбільш 

швидкозростаючою економікою в світі, насамперед Китаю, Індії, Сінгапуру. 

У підсумку, відбувається перерозподіл фінансової влади від традиційних 
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інститутів західної економіки до нових гравців і в нові регіони світу, в першу 

чергу, до банківських та інвестиційних структур азійського континенту [113]. 

Тенденція зростання ролі фінансових ринків країн, що розвиваються 

знайшла своє підтвердження і в макроекономічних і макрофінансових 

показниках. Більш того, помітно посилилася роль азіатських суверенних 

інвесторів і країн-експортерів нафти. В контексті глобалізації світової 

економіки – це об'єктивний процес, якщо врахувати, що ринки країн, що 

розвиваються (в тому числі азійських) також відкриті для інвесторів із 

західних країн. В цілому вже у 2010 р. частка фінансових ринків країн, що 

розвиваються в загальносвітовому обсязі склала 20% (922 млрд. дол.) проти 

6% (280 млрд. дол.) у 2000 р., тобто за 10 років вона потроїлася. У той же час 

темпи зростання у них втричі вище, ніж у розвинених країн. Все це в 

сукупності дозволяє зробити висновок, що країнам, що розвиваються надовго 

забезпечена роль ключових драйверів світового фінансового ринку [28]. 

Безсумнівно, міжнародна банківська інвестиційна діяльність виступає 

каталізатором розвитку у багатьох галузях національної економіки – це 

стосується і венчурного бізнесу, інноваційних сфер господарської діяльності, 

будівництва, створення інфраструктури тощо [155, с. 236]. Однак, саме її 

рентабельність і диверсифікованість виступає одночасно чинником 

зародження та загострення нестабільності усієї банківської системи не тільки 

в межах окремих країн та регіонів світу, але й масштабах світової фінансової 

системи. Адже ведення інвестиційно-банківської діяльності передбачає 

здійснення міжгалузевого господарського обороту, який сам по собі містить 

натяк на  ланцюгову реакцію банкрутств і настання глибоких кризових явищ 

в усіх сферах суспільного відтворення у випадку неплатоспроможності лише  

одного окремого хоча і крупного інвестиційного банку (як це сталось, 

наприклад, з Lehman Brothers у 2008 р.). 

Але це не значить безперспективність розвитку міжнародної 

банківської діяльності. Цілком погоджуємось з О.Д.Вовчак [25, с. 383], що 

причиною банкрутств інвестиційно-банківських груп, у першу чергу, стала 
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надмірна активність банків по вкладанню залучених коштів клієнтів у 

недержавні цінні папери, тобто тих компаній, котрі під час глибокої 

економічної кризи та депресії банкрутували, що, своєю чергою, 

спричинювало банкрутство банків.  

Саме регуляторні детермінанти інвестиційної діяльності комерційних 

банків, їх ефективне запровадження, дотримання та взаємодія здатні 

скерувати її здійснення на стимулювання розвитку національної економіки, а 

також на запобігання кризових явищ у банківській системі. Зокрема у США 

згідно Закону Гласса-Стігалла були запроваджені розмежування на 

здійснення комерційної та інвестиційної банківської діяльності ще у першій 

половині ХХ-го ст. Можна стверджувати, що саме зняття обмежень Закону 

Гласса-Стігалла наприкінці ХХ-го ст. виступили чинником зародження 

світової фінансової кризи 2007-2009 рр., що розпочалась на ринку іпотечних 

облігацій США. І саме запровадження нових обмежень на інвестиційні 

операції комерційних банків згідно Закону Додда-Франка у 2008 р. 

дозволили загальмувати колапс банківської системи США [41, c. 12].   

Інвестиційна ж діяльність банків у країнах з ринками, що формуються, 

суттєво відрізняється від функціонування кредитно-фінансових установ у 

індустріально розвинутих країнах [36, c. 118]. Перш за все основними рисами 

інвестиційної діяльності комерційних банків у зазначених країнах є: 

1. Інвестиційна діяльність банків, в тому числі і транснаціональних 

суттєво обмежується і викривлюється унаслідок некомпетентних, 

корупційних, до того ж безвідповідальних заходів урядової політики.  

2. Лише на останніх етапах трансформаційного періоду по мірі 

зміцнення банківської системи, відносної макроекономічної стабілізації 

спостерігається певна лібералізація політики регулювання банківської 

системи, що позитивно позначається на підвищенні активності її суб’єктів на 

інвестиційному ринку, в тому числі і в реальному секторі.  

3. Діяльність органів державної влади часто скерована на підтримку 

споріднених кредитно-фінансових установ. 
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4. Незахищеністю прав власності та нерозвиненістю інститутів 

фондового ринку, повністю заперечує запровадження комерційними банками 

довгострокових інвестиційних проектів.  

5. Відсутністю стійкої урядової політики щодо підтримки суспільно-

необхідних проектів розвитку національної економіки. 

6. Запозичені на зовнішніх ринках фінансові ресурси як правило 

скеровуються на кредити для закупівлі імпортних товарів з високим рівнем 

доданої вартості [21].  

В основу розробки стратегії поведінки банку в інвестиційній сфері має 

бути покладена цільова функція, яка може зводитися до максимізації власної 

частки в диверсифікованих сегментах інвестиційного ринку з одночасним 

збільшенням прибутковості інвестицій. Виходячи з цільової функції та 

головних завдань, що постають у контексті розвитку інвестиційного ринку, 

таким, що найбільш відповідав би їм, можна вважати такий тип стратегії 

першого рівня як стратегія підвищення ділової активності (яка передбачає 

проникнення на нові продуктові та територіальні ринки, диверсифікацію та 

розширення пропозиції інвестиційних продуктів в традиційних сегментах 

інвестиційного ринку, проникнення на існуючі та нові ринки з 

інвестиційними продуктами ринкової новизни).  

Роль міжнародної інвестиційної банківської діяльності у глобальних 

потрясіннях на фінансових ринках, викликаних обвалом ринку нерухомості в 

США у 2007-2008 рр. також неважко відстежити. Не мнеш ніж десятилітніми 

періодами іпотечні дилери жадали від клієнтів мінімум 10% передоплати, 

надійного кредитного рейтингу і стабільного доходу. Надлишок ліквідності і 

підвищений попит ринку нерухомості призвели до стрімкого зростання 

іпотечного кредитування. Нарощуючи іпотечні портфелі, американські 

фінансові установи не поводилися занадто вимогливо стосовно 

позичальників – значні суми (близько 1,3 трлн. дол. або 11% ринку) були 

видані громадянам без підтверджених доходів і з поганою кредитною 

історією (категорія subprime). Характерним було використання мінімальних 
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ставок кредитування для ризикових позичальників, у певних випадках на 

наступних етапах застосовували прив’язку. Ресурси дорожчали, оскільки з 

літа 2004-го по літо 2006-го Федеральна резервна система (ФРС) США 

підвищила базову процентну ставку з 1 до 5,25% річних. Здороження 

кредитних ресурсів у 2005-2007 рр. у сполученні з падінням цін на житло 

призвело до масових дефолтів [159, c. 17]. 

Крім загальновідомих результатів іпотечної кризи в США – фактичного 

банкрутства найбільших в світі інвестиційних банків Lehman Brothers і Веаr 

Stearns, а також міжнародної страхової групи АІG, наслідком стало й те, що з 

початку 2008 р. міжнародні фінансові ринки втратили довіру вкладників у 

своїй первинній функції мобілізації та перерозподілу заощаджень. 

Міжнародні ринки капіталу опинилися у стані глибокої депресії, а строкові 

деривативи, ”смітникові облігації”, IРО та інші відомі у докризовий період 

фінансові бренди на сучасному етапі міцно асоціюються з шахрайством (див. 

Додаток Д).  

У світовій економіці не існує універсальної стратегії фінансової 

лібералізації та розвитку міжнародної інвестиційної банківської діяльності. 

Важливо брати до уваги всі національні особливості для визначення 

послідовності і швидкості проведення реформ. Однак процес лібералізації 

ринку інвестиційних банківських послуг як необхідний, так і незворотній 

процес, оскільки він вписується в загальну міжнародну економічну стратегію 

розвитку, моделі відкритої економіки, підтримувану провідними державами і 

міжнародними економічними організаціями. 

Вивчення досвіду проведення реформ банківського сектора в різних 

країнах світу показує, що лібералізацію фінансових ринків доцільно 

здійснювати в умовах стабільного макроекономічного середовища. В іншому 

випадку збільшуються ризики, що призводять до криз. Багато що залежить 

від того, в якій мірі реформи в банківському секторі узгоджуються зі 

структурними перетвореннями в інших сферах економіки. 
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І все ж лібералізація руху іноземних інвестицій сприяє посиленню 

конкуренції, яка, в свою чергу, підвищує ефективність функціонування ринку 

банківських послуг, допомагає поглибити і розвинути їх шляхом зростання 

якості і обсягів операцій, розширення спектра послуг, що надаються, 

знижуючи, тим самим, можливі коливання на ринку і супутні витрати. 

Одночасно зростають можливості для фінансового посередництва і 

банківських інвестицій за допомогою оптимізації розподілу ресурсів між 

секторами, країнами, а також за допомогою інноваційного розвитку 

механізмів управління ризиками. 

 

 

 

 

 

1.3. Ґенеза іноземної інвестиційної діяльності  

вітчизняних комерційних банків 
 

 

 

Сучасний період розвитку світової економіки обумовив ряд ключових 

завдань формування дієвої моделі міжнародної банківської діяльності, яка 

здатна забезпечувати національно-господарську систему кредитними та 

інвестиційними ресурсами, а також стимулювати запровадження інновацій та 

технологічних нововведень. Виконання даних завдань багато у чому 

залежить від зваженого вибору шляхів і термінів запровадження реформ у 

національному банківському секторі, а також механізмів і напрямів його 

взаємодії зі світовим фінансовим середовищем. У цьому зв’язку особливого 

значення набуває стимулювання розвитку інвестиційних банків, оскільки 

саме вони можуть брати на себе більший спектр економічних ризиків, ніж 

класичні універсальні банки, а також здатні підсилювати підприємницьку 

ініціативу та ефективно перерозподіляти як внутрішні, так і зовнішні 

фінансові ресурси.  

Розвиток вітчизняних комерційних банків відбувається в умовах 

посткризового періоду господарського поступу, викликаним світовою 
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фінансовою кризою 2007-2009 рр., глобалізаційні процеси надали якій 

всезагального, всеохоплюючого  характеру. Вона стала першою кризою XXI 

ст., яка набула глобальних масштабів. Це дало підставу відомим ученим і 

фахівцям зазначити, що вона має системний характер і є найглибшою за 

своїми наслідками. 

Світова криза, що почалася саме в фінансово-банківській сфері і 

особливо сильно заторкнула саме транснаціональні банки (в першу чергу, 

інвестиційні), відчутно погіршила їх економічні показники. Так, показник 

сумарної ринкової капіталізації по банкам і спеціалізованим інвестиційно-

фінансовим компаніям за 2008 р різко скоротився майже в 2,6 рази (з 5,0 до 

1,9 трлн. дол.) і, відповідно, у 2,2 рази (з 731,1 до 335,2 млрд. дол.), а їх 

частка в сукупній капіталізації всіх світових ТНК знизилася відповідно з 

19,1% до 12,4% і з 2,8% до 2,15%. У зв'язку з цим загальні втрати банків і 

інвестиційних компаній світу тільки за один 2008 р. склали 1,6 трлн. дол. У 

посткризовий період ситуація дещо виправилася, але докризовий рівень все 

ще не досягнуто. Так, на 01.01.2011 р ринкова капіталізація по банкам і 

установам фінансового сервісу збільшилася відповідно в 2,0 (до 3,8 трлн. 

дол.) і 1,8 рази (до 591,5 млрд. дол.), а їх частка в сукупній капіталізації 

підвищилася відповідно до 15,0% та 2,3% [218]. 

До того ж, ще одним суттєвим наслідком світової фінансової кризи став  

підйом банків Азії, що разом зі зростаючою економічною потужністю цього 

регіону може означати початок перерозподілу структури світових фінансів. 

Китайські банки, можливо, стануть природними наступниками 

американських банків в глобальних рейтингах. Разом з тим вважаємо, що 

фінансове лідерство банків США і Західної Європи протягом наступного 

десятиліття продовжиться, адже вони все ще домінують в окремих лістингах 

за своїми розмірами, стійкістю і навіть прибутковістю. У майбутньому багато 

чого буде залежати від здатності західних економік вийти з рецесії і 

забезпечити економічне зростання. В іншому випадку, банки Китаю та інших 
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азійських країн отримають реальну можливість істотно піднятися в 

рейтингах. 

Однак, на нашу думку, об’єктивних економічних передумов для 

глобального перерозподілу ринку банківських послуг у короткостроковому 

періоді не передбачається. По-перше, західні банки мають значні шанси 

подолати кризовий спад і знайти ефективний вихід із посткризового спаду, 

до того ж ряд крупних банків отримали допомогу держави, і поступово 

викуповують акції або повертають отримані фінансові кошти, відновлюють  

докризовий рівень ринкової капіталізації. У той же час слід акцентувати 

увагу на проблемах як економічного, так і політичного характеру в єврозоні. 

Про це, зокрема, свідчить той беззастережний факт, що з 25 банків, що 

показали в минулому році гіршу динаміку, 24 - з Європи. І хоча банки з 

єврозони все ще володіють найбільшою часткою активів (45%), у порівнянні 

з ситуацією п'ятирічної давності, коли ця частка становила 58%, існує 

негативна динаміка. По-друге, не виключені небажані побічні ефекти в 

китайській економіці через ймовірність її подальшого фондування з боку 

уряду з метою компенсації падіння експортних ринків, яке може привести до 

зростання кількості неповернених  кредитів, якими банківська система країни 

суттєво обтяжена [216]. 

Таким чином, можна констатувати, що домінуючим фактором 

світового розвитку в останні три десятиліття стає фінансова глобалізація, яка 

набула системного характеру. Визначальною рисою світової економіки 

виступає її вплив на національні банківські системи, рух міжнародних 

потоків товарів, послуг і капіталів, а, в кінцевому рахунку, і на 

світогосподарський поступ. 

Економіки, які інтегровані у фінансовій сфері, залучають 

непропорційно велику частку прямих іноземних інвестицій, що потенційно 

може викликати приплив технологій і бути каналом передачі управлінських 

знань. Збільшення частки іноземного капіталу у комерційних банках 

спричиняє прямі макрофінансові позитивні ефекти, зокрема, полегшує 
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доступ на міжнародні фінансові ринки, допомагає удосконаленню структури 

управління і нагляду за внутрішньою банківською діяльністю, стимулює 

запровадження великої кількості нових фінансових інструментів та 

банківських технологій, а також у результаті залучення іноземних банків 

загострюється конкуренція, котра у свою чергу може покращити як якість 

внутрішніх фінансових послуг та ефективність розміщення ресурсів, так і 

загальні конкурентні позиції національної економіки [17]. 

Спектр пропонованих міжнародних банківських послуг по країнах 

значно варіюється залежно від ступеня розвитку банківських систем і рівня 

інтеграції у світове фінансове середовище. Існують різноманітні підходи до 

інтегрованості банківських секторів до міжнародного ринку капіталу, 

зокрема рівень економічної зрілості країни найчастіше співвідноситься зі 

ступенем розвитку національних банківських систем, хоча певні окремі 

банки або групи банків навіть у найменш розвинутих країнах світу можуть за 

темпами та масштабами включеності навіть знаходитись на рівні банків 

розвинутих країн (наприклад «Сбербанк Росии»). У зв'язку з цим в цілому 

погоджуємось з думкою вітчизняного дослідника О.В.Тарасової, яка 

виокремлює чотири рівні інтеграції національних банківських установ до 

світового фінансового середовища: глобальний, інтегрований, універсальний, 

базовий. Однак, на нашу думку, по відношенню до включеності комерційних 

банків до міжнародної інвестиційної діяльності, до міжнародного руху 

капіталу дані рівні слід класифікувати за функціональними сферами 

охоплення, а саме: мікро-, мезо-, мета-, мегарівень (рис. 1.7). 
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міжнародних банківських інвестиційних 
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Послуги базового та універсального рівнів,  

консультаційні й управлінські послуги, 

обслуговування інвестиційних проектів, 

організація та розміщення цінних паперів 

 

 

 

Рис. 1.7. Рівні інтегрованості комерційних банків 

до міжнародної інвестиційної діяльності*. 

* – складено автором на основі [163]. 

 

Розглядаючи рівні включеності комерційних банків України до 

міжнародної інвестиційної діяльності, до міжнародного руху капіталу, слід 

зазначити, як і більшість країн з ринками, що формуються, вони лише 

намагаються утримувати позиції мезорівня, тобто часткової інтегрованості 

банківських секторів. 

У числі найбільш значущих рис процесів фінансової глобалізації слід 

виділити консолідацію фінансових інститутів, яка увійшла в активну фазу 

наприкінці ХХ-го ст. Як показав зарубіжний досвід, розвиток угод, 

пов'язаних з об'єднанням банків, має хвилеподібний характер. Хвилі злиттів і 

поглинань (М&А) пройшли як по розвиненим країнам, так і по ринкам, що 

розвиваються. Це пов'язано, перш за все, з тим, що глобалізація світової 

економіки призвела до стандартизації банківської діяльності, усунення 

перешкод на шляху руху капіталів, зняттю адміністративних обмежень, 

дерегуляції ринків, швидкому розвитку інформаційних технологій і систем, 
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комп'ютерної обробки даних банківських систем телерозрахунків і 

телеплатежіві т.п. 

За період 1990-2002 рр. у фінансовому секторі було зафіксовано 

близько 13,5 тис. угод М&А загальним обсягом у 2,5 трлн. дол. Пік 

активності припав на 1998 р., коли були зафіксовані такі мегазлиття, як 

об'єднання Citicorp і Travelers Group, Bank America і Nations Bank, Banc One-

First Chicago і Norwest-Wells Fargo. Участь банків в транскордонних М&А 

стало особливо потужним у 2005 р. (13 угод) з продовженням цієї тенденції в 

2006 р., коли подібних угод стало більше (21), проте, здійснювалися вони на 

менші суми; в 2007 р. кількість угод скоротилася до 12, тоді як їх сумарний 

обсяг зріс до 75,8 млрд. дол. [223] 

В умовах фінансово-економічної кризи масштаби М&А в фінансовій 

сфері різко скоротилося: якщо в 2007 р. їх обсяг збільшився в 2,3 рази (з 

108,0 до 249,3 млрд. дол.), то вже в 2008 р. – зменшився в 3,4 рази (до 73,6 

млрд. дол.), а в 2009 р. він склав лише 9,5 млрд. дол., у наступні два роки цей 

показник хоча і зріс в кілька разів (у 2011 р. - 37 , 1 млрд. дол.), але не досяг і 

15,0% показника 2007 р. Криза 2007-2009 рр. призвела до скорочення угод 

злиття і поглинання банків за участю приватних компаній і зростання угод за 

участю держави на світовому ринку протягом 2009-2010 рр., а також 

зменшення частки угод з міжнародною участю. У США і ЄС в результаті 

серії кризових М&А в банківському сегменті було утворено декілька 

крупних конгломератів, в тому числі і за участю держави, яка на етапі 

посткризового розвитку все активніше бере участь у розвитку фінансового 

сектора, а у певних випадках навіть приймає участь у капіталі, тобто стає 

повноцінним співвласником окремих транснаціональних банків [197]. 

Зрозуміло, що більшість угод М&А в фінансовому секторі було 

зафіксовано в розвинених країнах світу (першість тут тримають США, що 

було пов'язано зі скасуванням обмежень на можливість паралельного 

здійснення кредитно-депозитної та інвестиційної діяльності в межах однією 

банківської установи), а в структурному плані – в банківській системі (60% 
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від числа всіх фінансових злиттів і 70% від їх обсягу). У цих країнах, де 

навіть окремі банки мають у своєму розпорядженні настільки крупні активи, 

непорівнянні з банківськими системами країн з ринками, що формуються, 

процес М&А в банківській сфері набув в останні 20 років бурхливого 

характеру. Дані масштабні консолідації виступили першочерговим чинником 

технологічних інновацій, які у свою чергу призвели до зниження 

управлінських витрат, дерегуляції ринку фінансових послуг, а також до 

вдосконалення практики корпоративного управління [195].  

Основним спонукальним мотивом проведення угод зі злиттів і 

поглинань, який нині піддається сумніву, став ефект масштабу і синергія від 

централізації сильних сторін різних організацій управління, досвіду 

економічних знань, що здатні забезпечити скорочення витрат, а також 

стрімке зростання обсягів і капіталізації бізнесу за рахунок створення 

додаткової економічної цінності для клієнтів. 

Як в країнах Західної Європи, так і в країнах ЦСЄ переважають угоди, 

здійснювані національними банками, хоча вони непорівнянні за масштабами 

(вартості) зі створенням об'єднань найбільших транснаціональних банків. 

При цьому цілі і форми таких об'єднань були дуже різні: придбання всіх 

активів і зобов'язань, що поглинається, банком; скупка акцій з метою 

отримання контрольного пакету банку-об'єкта і перетворення його в дочірній 

банк; придбання реальних банківських активів; непряме поглинання шляхом 

переманювання вигідних великих клієнтів. 

З початком ХХІ-ст. дані процеси активізуватися також і в країнах 

Східної Європи, включно з такими, як Україна і Казахстан, де рушійними 

силами М&А в банківському секторі виступали внутрішня консолідація, а 

також експансія іноземних банків. У даних країнах тенденція розвитку угод 

злиттів і поглинань з 2001 р відрізняється від ситуації в розвинених країнах: 

зростає не тільки кількість таких угод, а й їхні масштаби, в цей процес стали 

втягуватися більш дрібні банки. За період 2005-2006 рр. зарубіжні банки 

вклали близько 13 млрд. дол., в покупку банківських активів в країнах СНД, 
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переважно в Росії і в Україні [156]. При цьому, у докризовий період 

найдорожче інвестори оцінювали українські банки, в угодах з якими середній 

мультиплікатор до капіталу склав 4,6; для російських банків він дорівнював 

3,5, а у єдиною угоди в Казахстані - 4,42. Природно, що в посткризовий 

період даний індикатор помітно знизився. Так, середній коефіцієнт ціни 

акцій російських банків до введення економічних санкцій на біржі 

дорівнював коефіцієнту 2 [193]. 

У цей період лідируючі позиції на банківському ринку країн 

Центральної й Східної Європи (Болгарія, Боснія й Герцеговина, Угорщина, 

Латвія, Литва, Польща, Росія, Румунія, Серія, Словаччина, Словенія, 

Туреччина, Україна, Хорватія, Чехія, Естонія ) посідали великі міжнародні 

банки, виступаючи в ролі довгострокових інвесторів із чіткою стратегією 

розвитку в регіоні. До кінця 2006 р. на хвилі приватизації в країнах 

Центрально-Східної Європи частка ринку, займана міжнародними банками, 

збільшилася з 78% в 2005 р. до 82% в 2006 р. (за винятком Росії, Туреччини 

й України) [196]. 

Безумовно, у докризовий період більшість країн з ринками, що 

формуються, підтримували зовнішньоекономічний курс у напрямку 

фінансової лібералізації, чому сприяв вступ багатьох країн ЦСЄ до 

Європейського Союзу. Наслідком такої політики стало те, що національний 

капітал позбавився контролю над банківськими установами і втратив 

можливість присвоєння прибутки від банківської діяльності (табл. 1.2). 

Можливості держави і уповноважених органів використовувати комерційні 

банки для проведення своєї політики (структурної, соціальної, зовнішньої і 

т.д.) звузилися [50, с. 34].  

При цьому, незважаючи на дедалі більше звуження сфери застосування 

внутрішньої фінансової політики та обсягу повноважень національних 

регуляторних органів, на вибір суб’єктів міжнародного інвестиційного 

процесу у посткризових умовах світогосподарського розвитку впливає 

взаємозв’язок між ендогенними складовими зовнішньоекономічного 
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регулювання, грошово-кредитної політики, що створюють умови для 

ефективного використання фінансових ресурсів та викликає 

мультиплікаційний ефект капіталізації ринків, що формуються, та 

екзогенними чинниками експансії інвестиційних банків. 

Таблиця 1.2. 

Активи банків, що належали іноземним банкам в окремих 

країнах ЦСЄ, 01.01.2007 р. 
Країна Активи, 

млрд. дол. 

США 

Частка активів банків, 

що належать іноземним 

банкам, % 

Частка у ВВП , % 

Болгарія 13 80 49 

Чехія 99 96 92 

Естонія  11 97 89 

Угорщина 68 83 67 

Польща  105 68 43 

Джерело: [222]. 

 

Для українського банківського сектору посткризовий розвиток у першу 

чергу позначається необхідністю мінімізації кредитних ризиків, зокрема 

великих обсягів простроченої заборгованості, а також ризиків зниження 

платоспроможності населення. Крім того, ризики вітчизняних банків 

містяться у можливому відтоку з ринку іноземних установ, що може 

викликати масовий відтік як кредитних, так і інвестиційних ресурсів із 

країни, умовах доступу до зовнішніх ринків капіталу, ступені підтримки 

банків акціонерами, особливо європейськими, а також їх можливому виході з 

національного фінансового ринку [84]. 

Учасники вітчизняного фінансового ринку оцінюють і позаекономічні 

фактори, реакцію суспільства на глобальну і внутрішню політичну 

нестабільність. Останній фактор підсилюється ризиками девальвації гривні. 

Інвестиційний потенціал національної банківської системи України є 

уразливим до зміни обмінного курсу у світлі великого розміру її короткої 

відкритої валютної позиції, загальний розмір якої може досягати $4-5 млрд. 

Тобто, 10%-а девальвація гривні автоматично призводить до росту збитків 

банків на $400-500 млн. [40, с. 39]. 
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Автор цілком підтримує наукову думку вітчизняного фахівця 

В.С.Дмітрієва [50, с. 216], про те, що надмірні темпи притоку іноземного 

банківського капіталу мають вкрай негативні макрофінансові ефекти для 

економік приймаючих країн з ринками, що формуються. Зокрема, у до 

кризовий період експансія транснаціонального банківського капіталу на 

фінансові ринки країн ЦСЄ, і в тому числі України, у короткотерміновій 

перспективі мали позитивні ефекти. Однак, безконтрольний приплив 

іноземного банківського капіталу за короткий час (3-4 роки) призвів до 

ефекту замкненого кола – збільшення капіталонасиченості країни, призвело 

до надмірного споживчого кредитування, яке задовольнялося за рахунок 

завищених темпів імпорту, надмірний імпорт призводив до зовнішніх 

запозичень, котрі у сою чергу збільшували боргове навантаження як на 

банківський та нефінансовий сектори. Тобто, виникла парадоксальна 

ситуація – приплив капіталу призводив до надмірного боргового 

навантаження, що у період світової економічної кризи мали достатньо 

яскраво виражений прояв, як ефект «мильної бульбашки, що луснула». На 

нашу думку, безконтрольний приплив іноземного банківського капіталу як 

каталізатором, фінансових криз, так і чинником їх загострення у період їх 

розгортання (рис. 1.8).  

Узагальнюючи наукові підходи щодо господарської взаємодії експансії  

багатонаціональних інвестиційно-банківських груп на ринки, що 

формуються, та міжнародних конкурентних позицій приймаючих країн, 

можна сформулювати декілька груп прямих і непрямих каналів, через які 

фінансова взаємодія сприяє виходу нових ринкових економік на траєкторію 

самопідтримуючого зростання, зокрема: 1) створення надлишкової вартості 

як в приймаючій країні, так і країні-реципієнті іноземного банківського 

капіталу; 2) мобілізація надлишку банківського капіталу у країнах і його 

перерозподіл у приймаючих за одночасного отримання ренти власниками 

заощаджень в капіталонасичених державах; 3) ринкова диверсифікація, 
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ідентифікація та пулінг ризиків між країнами-донорами і країнами 

реципієнтами банківського капіталу. 
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Рис. 1.8. Взаємодія макрофінансових ефектів іноземного банківського 

капіталу на фінансові з ринки, що формуються. 

* – складено автором  на основі [50]. 

 

Зрозуміло, що інтенсифікація процесів злиття і поглинання банків в 

останні роки відбувається в першу чергу за рахунок експансії іноземного 

банківського капіталу. Проблема участі зовнішніх інвесторів в національних 

банківських системах, що розвиваються і транзитивних країн на сучасному 

етапі представляє актуальність з огляду на наслідки експансії, а також на 

шляхи оптимізації взаємодії національно-господарських систем, крім того, 

перспективи залучення капіталів транснаціональних банків до інноваційно-

інвестиційного розвитку приймаючих країн є полем науково-практичних 

дискусій.  

Особливий інтерес представляє процес входження банків, 

контрольованих нерезидентами, в банківські системи країн ЦСЄ і СНД. До 



 59 

основних факторів, що призвели до поглиблення даного процесу, слід, перш 

за все, віднести зростання обсягів зовнішньої торгівлі, характерна для 

розвинених країн вузькість національного ринку банківських послуг, різниця 

в рівні прибутковості і ризиків, зростання прямих іноземних інвестицій в 

економіку даної країни, політика урядів транзитивних країн. У числі 

головних причин, що сприяють залученню іноземного капіталу в банківський 

сектор країн з перехідною економікою була слабкість їх фінансової системи, 

а також прагнення цих країн до максимально можливої інтеграції в світові 

інститути (наприклад, в СОТ) або ж до членства в ЄС (як для ряду країн 

ЦСЄ) [156, c. 223]. 

Крім позитивних господарських ефектів господарської взаємодії з 

іноземним банківським капіталом, і вітчизняні й зарубіжні дослідники 

виділяють і ряд суперечливих каналів впливу міжнародної фінансової 

взаємодії на господарську динаміку нових ринкових економік [179, c. 76]. Без 

наявності механізму управління ризиками структура високо спеціалізованого 

виробництва буде характеризуватися мінливістю обсягів виробництва і таким 

чином непостійним характером споживання. Перспектива можливого 

збільшення мінливості може перешкоджати країнам здійснювати 

спеціалізацію, яка сприяє зростанню; більша мінливість також, як правило, 

передбачає зменшення сукупного обсягу заощаджень і зниження обсягів 

інвестицій. 

Питання про негативний вплив іноземного банківського капіталу на 

господарську динаміку країн з ринками, що формуються, є одним з 

найактуальніших в міжнародній практиці і дискусійним в економічній науці. 

З одного боку – надмірна присутність іноземних банків у фінансовому 

секторі приймаючих країн загрожує національному суверенітету, адже банки 

з іноземним капіталом не схильні кредитувати реальний сектор економіки, 

тим більш фінансувати інноваційний розвиток, з іншого – відсутність 

іноземного банків у капіталодефіцитних країнах апріорі заперечує 

застосування фінансових важелів інтенсивного господарського розвитку, а 
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низький рівень присутності іноземних банків у капіталонасичених країнах, як 

правило, досягається штучними обмеженнями задля послаблення 

конкурентного тиску на крупні місцеві (часто за участі держави) банки.      

Компаративний аналіз ролі нерезидентів в банківському капіталі різних 

країн свідчать [197]: 

• для країн, ринок банківських послуг яких давно поділений, а 

національні банки потужні і стійкі (Західна Європа), в тому числі за рахунок 

жорсткого контролю держави (Китай), характерно домінування 

національного капіталу; 

• в країнах, що розвиваються з досить сильними економіками і 

протекціоністською політикою урядів (зокрема, в Латинській Америці) 

відзначається порівняно збалансована участь національного та іноземного 

капіталу в банківських системах; 

• в країнах зі слабкою фінансовою системою або з високою схильністю 

держави до залучення іноземного капіталу (країни ЦСЄ) реалізована модель з 

домінуванням іноземного капіталу (рис. 1.9). 

При цьому виділяються дві теоретичні моделі входження - 

"поглинання" і "інтеграція". Перша модель більш ефективна для країн з 

досить слабким місцевим банківським бізнесом (наприклад, Угорщини, 

Польщі та Чехії, де частка іноземного капіталу в банківській системі суттєво 

перевищує рівень 50%) передбачає повне пре завантаження консолідованих 

(поглинутих) кредитно-фінансових установ; а друга – для активно 

розвиваються (найбільших південноамериканських країн, зокрема, 

Аргентини та Бразилії) передбачає поступове зближення діючих місцевих 

банків за обов’язкового дотримання національного компоненту ведення 

банківського бізнесу [165, c. 30]. 
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Рис. 1.9. Динаміка часток іноземного капіталу у банківських системах  країн 

ЦСЄ у 2007-2014 рр., % 

 – складено автором за даними [216; 219; 222]. 

 

 

Вдосконалення конкурентних стратегій комерційних банків багато у 

чому залежить від кількісних характеристик та географічної структури 

філіальної мережі, засоби і методи проникнення на зовнішні ринки збуту 

банківських послуг, характер присутності формують управлінські стратегії та 

корпоративну культуру банків, котрі завдяки зовнішній експансії отримали 

статус транснаціональних. 

Саме одним з головних форм проявів фінансової глобалізації в 

національних банківських системах у сучасних умовах виокремлюється  

транснаціоналізація банківської діяльності. Вона розглядається як процес 

розширення міжнародного бізнесу банків і їх виходу за національні межі 

окремих країн. Банківська транснаціоналізація сприяє максимальної 

адаптації банківського сектора економіки до сучасних світогосподарських 

тенденцій і стану світової фінансової системи, є основним компонентом і 

водночас важливим економічним механізмом загальних процесів 
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глобалізації, служить ключовим регулятором, що забезпечує узгоджене 

функціонування світової економіки в глобальних рамках [189]. 

До числа основних спонукальних мотивів транснаціоналізації 

банківського капіталу слід віднести його концентрацію і консолідацію, 

пов'язану з цим зростаючу конкуренцію на національних ринках, 

необхідність забезпечення транснаціональних компаній фінансовими 

ресурсами, освіту ринку євровалют та інших глобальних фінансових ринків, 

створення глобальних інформаційно-фінансових мереж, помітно полегшують 

процеси переміщення капіталу. Явище транснаціоналізації економічно 

обумовлене можливістю й необхідністю переливу капіталу з країн з його 

відносним надлишком в регіони з інвестиційним дефіцитом, але з надлишком 

інших факторів виробництва, які не можуть бути ефективно використані 

через брак капіталу. Тим самим, вона сприяє здійсненню відтворювальних 

процесів і вирівнювання економічних умов в різних країнах [161]. 

Важливо відзначити, що в результаті наслідків глобальних катаклізмів, 

в транснаціональному банківському співтоваристві відбуваються серйозні 

зрушення, які прямо або опосередковано впливають на розвиток 

національних банківських систем. Зокрема, переважна частина ТНБ до 

недавнього часу представляла інтереси країн "великої сімки". Так, в 2010 р 

серед ТОП-50 фінансових ТНК, ранжируваних за Індексом географічного 

поширення GSP, дані країни припадало 37 (74%): США (8), Великобританія 

(7), Франція (6), Німеччина і Японія (по 5), Італія і Канада (по 3). За даними 

UNCTAD, в 2010 р серед них найбільш високий GSI мав Citigroup Ine. 

(США) - 73,9, незважаючи на те, що з початку фінансової кризи банк зазнав 

суттєвих втрат і часткове відторгнення власності державою, який став його 

найбільшим акціонером. У ТОП-50 списку UNCTAD європейські та 

північноамериканські фінансові ТНК в сукупності склали переважну 

більшість - 44 (відповідно 33 і 11), і лише 6 ТНБ представляли інші 

континенти - Азію (Японія - 5) і Австралію (1). Фінансові ТНК Японії і 

Китаю, які мають великими активами і менш болісно перенесли кризові 
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випробування, продовжують демонструвати низькі рівні географічного 

поширення і інтернаціоналізації: кращий азіатський ТНБ в ТОП-50 - Nomura 

Holdings Inc. (Японія) влаштувався лише на 22 місці і за рівнем 

транснаціоналізації більш ніж в 1,6 рази відстає від лідера [34]. 

В умовах посилення фінансових дисбалансів економіки України, які 

стимулюють диспропорції в темпах розвитку реального та фінансового її 

секторів (з превалюванням останнього) є вкрай важливим пошук ефективних 

механізмів їх конвергенції. Погоджуємося з науковою думкою вітчизняного 

фахівця А.В.Герасименка, про те, що у ринковій економіці банківський 

інвестиційний кредит має всі можливості виступити дієвим інструментом у 

такому механізмі [43, с. 186]. Проте, частка інвестиційних кредитів суб’єктів 

господарювання у питомій вазі кредитного портфелю банківського сектору 

України протягом 2011-2016 рр. не перевищила 1,5%.   

Збільшення рівня зносу основних фондів підприємств України, який у 

2014 р. 83,5%, свідчить про відсутність у них достатньої кількості власних 

інвестиційних ресурсів. Зменшення частки банківських кредитів, виданих 

підприємствам на фінансування їхніх капітальних інвестицій більш, ніж в 

половину за останні п’ять років (з 16,3% у 2011 р. до 7,3% у 2015 р.) 

демонструє низький рівень проникнення банківського інвестиційного 

кредитування в інвестиційні процеси реального сектору економіки України 

[43, с. 186]. Це підтверджується низькою часткою кредитів, виданих банками 

суб’єктам господарювання з цільовим призначенням на придбання, 

будівництво та реконструкцію нерухомості, яка за останні п’ять років (2011-

2015 рр.) не перевищувала 1,5% у питомій вазі кредитного портфелю 

банківського сектору України. Частка кредитів того ж виду, але на строк 

більше п’яти років не перевищувала 0,75% останні п’ять років (2011-2015 

рр.). 

 А.В.Герасименко слушно припускає, що банки України воліють 

розміщувати акумульовані фінансові ресурси у більш дохідні і менш 

ризикові активи, ніж інвестиційні проекти позичальників, що виступає украй 
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негативним показником, оскільки інвестиційний кредит є одним із 

найголовніших і найбільш дієвих інструментів взаємодії фінансового і 

реального секторів економіки, а особливо у напрямку їхньої конвергенції з 

метою відновлення ключової ролі фінансового сектору економіки - 

обслуговування потреб реального виробництва [43, с. 186].  

Саме тому, на сучасному етапі посткризового розвитку світової 

економіки основні цілі державної політики України у сфері банківського 

регулювання, як країни з ринком, що формується, повинні орієнтуватись: 1) 

на зміцнення національної банківської системи шляхом підвищення її 

стійкості до криз; 2) на зміцнення довіри до банківської системи з боку 

вкладників та інвесторів; 3) на активізацію діяльності банків із залучення 

коштів та їх трансформації в інвестиції та кредити для реального сектора 

економіки; 4) необхідність поглиблення взаємодії міжнародними 

економічними організаціями у мінливому світовому фінансовому середовищі 

[174]. 

Дані стратегічні орієнтири розвитку вітчизняного банківського сектору 

по-суті передбачають трансформацію моделі функціонування комерційних 

банків України. Сучасна пасивна модель вітчизняних банків, як споживачів 

надприбутків від завищеної банківської маржі, буде змінена на активну 

модель розвитку інноваційно-інвестиційних банків розвитку. Однак, автор 

погоджується з науковою думкою Ю.Макогона, що трансформація моделей 

банківської діяльності вимагає зміни як екзогенних, так і екзогенних 

детермінант функціонування кожного окремого комерційного банку, зокрема 

у площині: 1) підвищення потужності кадрового потенціалу; 2) виявлення 

шляхів для зниження процентних ставок; 3) широкомасштабного 

застосування банківських інновацій та надання сучасного рівня асортименту 

банківських послуг; 4) виходу на міжнародні ринки банківських інвестицій. 

Саме трансформація діяльності банківських установ здатна надати імпульси 

для виходу економіки України на траєкторію самопідтримуючого розвитку 

[115, с. 200]. 
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Вважаємо, що досягнення зазначених цілей є неможливим без 

активізації державної політики у сфері банківського регулювання, 

запровадження дієвої системи регуляторних інструментів, зокрема: 

1)  формування  відповідної фінансової інфраструктури, заснованої  на 

використанні провідних банківських технологій; 

2) упровадження сучасних банківських технологій, що дозволить не 

тільки підвищити якість надаваних банківських послуг, але і розширити їх 

перелік. Разом з тим процес інтенсивної автоматизації банківської діяльності, 

пов'язаний з упровадженням технологій дистанційного банківського 

обслуговування актуалізує проблему інформаційної безпеки та надійності їх 

функціонування. Тому важливим напрямом є регламентація 

високотехнологічної банківської діяльності з метою забезпечення захисту 

інформації, виявлення ризиків, що мають технічний і технологічний 

характер; 

3) перетворення регуляторних механізмів банківського нагляду з 

сукупності каральних заходів на комплексну систему стимулюючих 

інструментів інтенсивного розвитку банківського сектору. Особливу увагу 

необхідно приділити наявності в банківських організацій сучасних систем 

корпоративного управління й управління ризиками, оцінці ступеня 

транспарентності діяльності інвестиційно-банківських установ, якості 

прийняття стратегічних і оперативних інвестиційних рішень. 

 

  

 

Висновки до розділу 1: 

 

Питання про суперечливий вплив інтенсифікації інвестиційної 

банківської діяльності на господарську динаміку транзитивних країн є одним 

з актуальним в міжнародній практиці і дискусійним в економічній науці.  
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Аналіз сутнісних рис, особливостей, передумов розвитку міжнародної 

інвестиційної  банківської діяльності свідчить про те, що нині вона виступає 

цілісним системним утворенням. У роботі запропоновано виділити загальні 

чинники розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків України 

(економічні, політичні, правові, соціально-демографічні та технологічні 

характеристики розвитку фінансового ринку і суспільства; умови 

кон’юнктури на світових фінансових ринках; конкурентні позиції банків на 

окремих сегментах міжнародного фінансового ринку).  

Сучасні детермінанти розвитку міжнародної інвестиційної діяльності 

комерційних банків взаємопов’язані і розглядаються за допомогою 

комплексного підходу через призму специфічних вимірів (фінансовий стан 

комерційних банків; якісні й кількісні характеристики інвестиційних послуг 

порівняно з аналогічними послугами і продуктами конкурентів; адекватність 

організаційної структури банків його міжнародним інвестиційним 

стратегіям; рівень кваліфікації банківського персоналу). 

Сучасна структура фінансового ринку визначає пріоритетні цілі та 

завдання міжнародних інвестиційних стратегій комерційних банків, а також 

встановлює ряд специфічних детермінант інвестиційної діяльності 

комерційних банків України в умовах глобалізації, які або сприяють 

досягненню самопідтримуючого розвитку національного банківського 

сектору, або ж гальмують його. Вони являють собою комплексну систему, 

що перебуває у постійному розвитку. Підтримання конкурентноздатності 

вітчизняних комерційних банків на ринку інвестиційних послуг є 

результатом самопідсилюючої взаємодії переваг одночасно в декількох 

сферах; ці сфери визначають середовище, яке іноземним конкурентам важко 

відтворити та формують організаційну взаємодію елементів інвестиційної 

стратегії комерційних банків на всіх рівнях кредитно-фінансової діяльності. 

Існує низка суперечностей сучасного етапу фінансової глобалізації між 

комерційно-спекулятивними інтересами міжнародних стратегій комерційних 

банків та національними інтересами держав щодо контрольованого і стійкого 
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економічного розвитку. Стратегічні орієнтири інвестиційної діяльності 

комерційних банків України мають передбачати: а) впровадження світового 

досвіду реінжинірингу управління фінансовими ресурсами; б) формування 

сприятливих умов для іноземних капіталовкладень у націоналізовані 

комерційні банки; в) здійснення дієвого контролю та нагляду з боку 

уповноважених органів за використанням державних коштів зазначеними 

кредитно-фінансовими установами; г) створення уніфікованої та дієвої 

системи верифікації пов’язаних з вітчизняними комерційними банками осіб 

(інсайдерів) задля ефективної протидії виведення з України та легалізації в 

офшорах коштів нажитих злочинним шляхом. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях: [66; 68; 70; 73; 75; 208] 
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РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ФАКТОРІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 

2.1. Регуляторні детермінанти діяльності комерційних банків України 

на міжнародних ринках інвестицій 

 

Інтеграція України в світову економіку зумовлена її участю у розвитку 

процесів глобалізації і є об’єктивно необхідним процесом. Зокрема, це 

стосується фінансової сфери, яка виступає підґрунтям ефективного розвитку 

національного господарства. Тут важливого значення набувають наступні 

аспекти: а) інтеграція та консолідація міжнародного банківського капіталу; б) 

проникнення на фінансовий ринок компаній виробничого сектору; в) 

розширення наявних фінансових послуг та поява нових, віртуалізація 

банківських послуг; г) залучення до сфери фінансової діяльності новітніх 

інформаційних та комунікаційних технологій; д) розвиток платіжних систем 

та безготівкових розрахунків.  

Входження України у світовий фінансовий простір пов’язаний, в першу 

чергу, з інтеграцією в нього банківської системи, що передбачає адаптацію 

законодавчої та нормативно-правової бази України до вимог законодавства 

Європейського Союзу та Базельського комітету з банківського нагляду; 

подальшу роботу щодо впровадження Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та Міжнародних стандартів аудиту в практику діяльності банків 

України; продовження співробітництва з центральними банками та державними 

органами інших країн; розширення співробітництва з міжнародними фінансовими 

установами. 

Трансформація вітчизняної банківської системи передбачає не лише її 

комплексне перетворення, але і значні зміни в структурі економіки. Міжнародна 

інтеграція України розширює можливості для банківського капіталу щодо його 

присутності на світовому ринку, відкриває нові шляхи для оптимізації 

інвестиційного положення держави, виступає підґрунтям для зниження 
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залежності від кризових явищ, покращує загальні показники економічного 

розвитку [65, c. 90]. 

Поступове поглиблення процесів глобалізації та збільшення 

проникнення іноземного банківського капіталу приводить до розширення 

інтеграції України з світовою спільнотою, а відповідно, і підвищення рівня 

залежності української економіки від змін та впливу зовнішнього 

середовища. Останнім часом спостерігається посилення уваги іноземних 

банківських груп до української банківської системи. Вітчизняний 

банківський сектор вважається найбільш інвестиційно привабливим, 

враховуючи значний потенціал розвитку саме ринку роздрібного 

кредитування (українці, з огляду на їх незаможність, відчувають значну 

потребу у кредитуванні), оскільки в більшості європейських країн від 70 до 

90% ринків уже освоєні.  

Наслідки глобалізації для банківського сектора України не є 

однозначними. З одного боку, вони позитивно впливають на прагнення 

вітчизняних банків підвищити свою конкурентоспроможність, рівень 

інформаційного та комп’ютерного забезпечення роботи банків, уніфікацію 

банківських стандартів, залучення іноземних інвестицій та розширення 

ресурсної бази банків, зниження рівня вартості банківських послуг та 

запозичення іноземного досвіду їх надання [104, с.137]. З іншого боку, 

глобалізація – це явище, вигідне розвиненим державам, а не країнам із 

перехідною економікою. Адже глобалізація банківського сектора, що 

супроводжується утворенням транскордонного капіталу, транснаціональних 

банків і розгалуженою мережею офшорних юрисдикцій, суттєво підвищує 

ризик фінансових криз та полегшує поширення негативних явищ у світі. 

Наслідки впливу глобалізації на банківську систему України варто 

розглядати як у позитивній, так і негативній площинах (рис.2.1). 

Зрозуміло, цілому інтеграція України у світовий фінансовий простір 

пов’язана, передусім, з розвитком міжнародної інвестиційної діяльності 
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комерційних банків, як такої, що дозволяє використати всі переваги 

зазначеного процесу і розкривається у комплексі заходів щодо залучення 

іноземних інвестиційних банківських ресурсів на території нашої держави, а 

також реалізації інвестиційних інтересів банківських установ закордоном. 

 

Рис. 2.1. Позитивні та негативні наслідки глобалізації  

для банківської системи. 

Джерело: [137]. 

 

Необхідно зауважити, що з розвитком інформаційних технологій, 

банки отримали змогу підтримувати інформаційні бази та дослідницькі 

центри, які сприяють більш точному аналізу ринкової кон’юнктури. 

Міжнародні банківські інвестиції дають можливість інвесторам щодо 

формування та розширення їх попиту на інвестиційні ресурси з урахуванням 

тенденцій розвитку глобального фінансового ринку, дозволяють привести 
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його у рівновагу із основними показниками інвестиційної пропозиції. Так 

забезпечується включення банківських інвестицій у розподільчий процес, на 

базі якого здійснюється суспільне відтворення [90].  

В свою чергу, проникнення іноземних банків на ринок фінансових 

послуг України сприяє покращенню якості самих банківських послуг та їх 

здешевленню через розвиток конкуренції, поступовій зміні вітчизняного 

банківського законодавства з урахуванням досвіду розвинених країн, а також 

впровадженню передових технологій у банківському секторі.  

Проте, незважаючи на цілу низку позитивних змін, експансія 

іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі супроводжується 

значним переліком ризиків для банківського сектора та економіки України в 

цілому, оскільки іноземні банки переслідують здебільшого власні цілі, не 

здійснюючи значного позитивного впливу на економічний розвиток України 

та ефективність функціонування банківської системи в цілому. З огляду на це 

діяльність іноземного капіталу у банківській системі України призводить до: 

поступового витіснення з окремих сегментів ринку банківських послуг банків 

з вітчизняним капіталом; низької адаптованості чинної законодавчої бази до 

міжнародних стандартів регулювання банківського капіталу; ризику 

обмеження суверенітету в грошово-кредитній політиці і перспектив 

реалізації національних економічних пріоритетів [52, с. 22]. 

Зважаючи на вище зазначене важливого значення для розвитку 

міжнародної інвестиційної діяльності набуває проблема її раціонального та 

виваженого регулювання. В цьому зв’язку важливим є визначення конкретних 

регуляторних детермінант міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків 

України. На нашу думку, їх сукупність слід розглядати на трьох рівнях: 

міжнародному, георегіональному та національному (рис. 2.2). 

На міжнародному рівні основні детермінанти регулювання 

інвестиційної діяльності банківських установ реалізуються, зокрема, в 

процесі взаємодії в цій сфері з міжнародними фінансовими організаціями та 

Світовою організацією торгівлі. В площині розвитку інвестиційної співпраці 
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України з міжнародними фінансовими організаціями слід відзначити вагому 

роль в цьому процесі ЄБРР, МВФ та МФК. Одним із стратегічних орієнтирів 

інвестиційної співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями 

є випуск гривневих облігацій, який регулюється  Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій», який набрав 

чинності в 2013 році. 

                                                                   

ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 
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Закон України “Про інститути 

спільного інвестування” 
 

Закон України “Про цінні папери  

і фондовий ринок” 
 

Інвестиційне співробітництво з 
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організаціями 

Реалізація співпраці з СОТ у 

напрямі регулювання 

інвестиційних операцій банків 

Приведення регуляторних 

детермінант у відповідність 

з вимогами Базель-3 

Взаємодія в рамках Угоди 

про асоціацію України з ЄС 

 

Рис. 2.2. Рівні регуляторних детермінант міжнародної 

інвестиційної діяльності комерційних банків України*. 
* – розроблено автором. 
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Він дозволяє міжнародним фінансовим організаціям (таким як ЄБРР, 

МФК та ЄІБ) здійснювати емісію відсоткових або дисконтних гривневих 

облігацій відповідно до процедури, яка буде затверджена Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку та згідно з наступними 

вимогами [81]. По-перше, всі платежі, що стосуються розміщення, продажу і 

погашення облігацій міжнародних фінансових організацій здійснюється в 

гривні. По-друге, емісія облігацій цих організацій здійснюється виключно 

шляхом публічного (не приватного) розміщення на українських фондових 

біржах, список яких за результатами конкурсу складає Комісія.  

По-третє, випуск облігацій міжнародних Фінансових організацій 

здійснюється на підставі дозволу Міністерства фінансів, погодженого з 

Національним банком України. У разі, якщо Україна не є членом організації 

або стороною міжнародного договору з нею, кошти, отримані від розміщення 

облігацій використовуються лише у спосіб, погоджений з Кабінетом 

Міністрів України. В іншому випадку, кошти, отримані від розміщення 

облігацій, мають бути інвестовані в Україну відповідно до чинних статутних 

документів або міжнародних договорів фінансових організацій. 

В контексті інвестиційної співпраці з ЄБРР слід відзначити виділення 

Україні понад 9,2 млрд. євро (12,3 млрд. дол. США) у рамках 329 проектів. У 

травні 2014 року було відзначено, що банк має намір щорічно інвестувати в 

економіку України 1 млрд. євро. У березні 2014 року у ЄБРР наголошували, 

що готові надати Україні кредити на 5 млрд. євро до 2020 року у рамках 

міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і 

макроекономічних реформ. Причому зазначалося, що сума кредитування 

може бути більшою, якщо дозволить економічна ситуація.  

Розподіл проектів по галузям (інфраструктура, енергетична галузь, 

фінансова сфера, корпоративний сектор) показує, що частка інвестицій у 

фінансовий сектор складає 29%  (рис. 2.3.): 
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Рис. 2.3 Поточні проекти Європейського банку реконструкції  

та розвитку по галузям. 

Джерело: [55]. 

 

Вагому роль у регулюванні міжнародної інвестиційної діяльності 

суб’єктів банківського бізнесу відіграє також Міжнародна фінансова 

корпорація, яка згідно Стратегії партнерства з Україною на 2012-2016 

фінансові роки буде сприяти, зокрема, стабілізації банківського сектору. 

Зауважимо, що станом на початок 2015 року Корпорація вже інвестувала 191 

млн. дол. США за рахунок власних коштів і привернула ще 85 млн. дол. 

США  (фінансування планується до 2016-го року за програмою співпраці) 

[55]. В контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом варто 

відмітити ухвалення ним рішення в 2014 році щодо започаткування програми 

для України за дворічною угодою «Stand-By», в рамках якої нашій державі 

надано доступ до кредитних ресурсів Фонду в обсязі 17 млрд. дол. США. 

Зазначена програма Фонду розроблена з метою забезпечення підтримки 

плану економічних реформ Уряду України, ефективна реалізація якого 

сприятиме відновленню макроекономічної та фінансової стабільності в 

державі, здійсненню структурної модернізації національної економіки, а 

також створенню надійного підґрунтя для подальшого економічного 

зростання України. Рішення МВФ передбачає невідкладне виділення в 

рамках згаданої програми першого траншу для України в обсязі понад 3 

млрд. дол. США. 
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Виділення Фондом другого та третього траншів відбуватиметься на 

підставі огляду виконання Україною власних зобов’язань за угодою «Stand-

By», яка здійснюватиметься фахівцями МВФ кожні два місяці. Очікується, 

що здійснення зазначеного огляду представниками Фонду у подальшому 

відбуватиметься на щоквартальній основі [51]. 

 

Рис. 2.4. Реалізація угоди «Stand-By» 

Джерело: [119]. 

Поряд з взаємодією з міжнародними фінансовими організаціями важливе 

значення для регулювання міжнародної інвестиційної діяльності комерційних 

банків має співробітництво з Світовою організацією торгівлі. На сьогодні 

одним із документів СОТ, що визначає правила гри на фінансовому ринку та 

напрями валютно-кредитного співробітництва між країнами, є Генеральна 

угода з торгівлі послугами (ГАТС), зокрема Угода щодо фінансових послуг, 

яка набула чинності 1 березня 1999 року, як П’ятий протокол ГАТС. У межах 

визначеного ГАТС переліку послуг, що базується на класифікаторі продуктів 

ООН (Central Product Classification of the UN) та складається з 12 секторів та 

155 підсекторів, де банківські послуги включено до фінансових. 

 Серед   основних   потенційних   переваг   для   банківського   сектора   

України у взаємодії з СОТ слід вважати наступні: 

 розвиток економічної конкуренції;  

 інвестиції в банківську сферу іноземного капіталу для підвищення 

капіталізації банків;  



 76 

 зростання  рівня  обслуговування  трансакцій  в   банківській  системі,  

скорочення їх термінів;  

 розширення спектра послуг, вдосконалення технологій їх надання;  

 збільшення обсягів кредитування через філії іноземних банків;  

 створення масштабної ресурсної бази для інвестицій в економіку;  

 прискорення процесу наближення українського банківського  

законодавства відповідно  до  світових  норм  та  проведення   

реформування  існуючої фінансової системи [132].  

Разом з тим напрями зазначеної співпраці мають і ряд негативних 

аспектів, а саме можливість  іноземних  банків  запропонувати  дешевші  ніж  

українські  кредитні ресурси створить тиск на більш слабку українську 

банківську систему; загроза   втрати  істотної   частки   вітчизняного  ринку  

фінансових   послуг  через нездатність  українських   банків   використати  всі   

переваги  від вступу  країни  до СОТ  в найближчій  перспективі внаслідок їх 

низької конкурентоспроможності. 

Конкретні регулятивні зміни в контексті співробітництва з СОТ у 

міжнародну інвестиційну діяльність банківських установ стосуються, 

насамперед, внесення змін до Закону України “Про банки і банківську 

діяльність” [142]. Початково Закон забороняв створення на території України 

філій іноземних банків, що не відповідає вимогам ст. 17 Угоди, якою 

передбачено необхідність надання національного режиму іноземних 

компаніям, в тому числі банкам, при поставці послуг шляхом комерційної 

присутності. Однак внесення змін дозволило іноземним банкам відкривати 

філії та представництва на території України за наступних умов: 

відповідність країни вимогам запобігання та протидії легалізації доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, співпраця з 

FATF; забезпечення міжнародних вимог щодо банківського нагляду; 

наявність угоди щодо взаємодії у сфері банківського нагляду; відповідність 

вимогам щодо приписного капіталу; акредитація НБУ філій іноземних банків 

в Україні.  
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На георегіональному рівні основними детермінантами регулювання 

міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків виступають 

взаємодія в рамках Угоди про Асоціацію України з ЄС та приведення 

національного банківського законодавства у відповідність з вимогами Базель 

-3. Подальше розгортання процесів глобалізації світової економіки, у тому 

числі й фінансової лібералізації, істотно підвищує залежність України від 

світових фінансових ринків.  На сучасному етапі розвитку України важливим 

залишається питання адаптації національного законодавства до норм 

європейського права.  

Угода про асоціацію за своїм  обсягом  і  тематичним  охопленням  є  

найбільшим  міжнародно-правовим  документом  за  всю  історію  України  

та  найбільшим  міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь 

укладеним Європейським Союзом. Вона визначає якісно новий формат 

відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та 

економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних 

соціально-економічних реформ в Україні. В свою чергу, зона вільної торгівлі, 

що є основою зазначеної угоди дозволяє забезпечити безперешкодний рух 

товарів, капіталів та робочої сили між країнами-учасницями, привести 

законодавство України у відповідність до нормативно-правових умов, 

необхідних для її інтеграції в економічний простір ЄС. 

В частині взаємодії у сфері фінансових послуг Угодою передбачено, 

зокрема, здійснювати підготовку до імплементації acquis ЄС, передбачених у 

відповідних додатках до Угоди про асоціацію; співпрацювати з метою 

забезпечення ефективної імплементації пруденційних регуляторних рамок для 

фінансових ринків та нагляду, які відповідають рамкам, існуючим в ЄС; 

співпрацювати з метою покращення адміністративних спроможностей органів 

нагляду відповідно до міжнародно-визнаних стандартів; заохочувати 

співробітництво між наглядовими органами України та ЄС, особливо щодо  

обміну та розкриття інформації; розвивати національне законодавство щодо 
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запобігання та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, 

зокрема шляхом імплементації Стандартів FATF. 

У цьому зв’язку слід відмітити необхідність приведення нормативно-

правової бази України до загальноприйнятих європейських стандартів, що 

вимагає реалізації комплексу заходів трансформаційного характеру. Серед 

основних напрямків аналізу відповідності банківського законодавства 

України вимогам Європейського Союзу необхідно виділити такі: 1) 

заснування та здійснення банківської діяльності; 2) запровадження надійних 

схем гарантування вкладів; 3) створення адекватних систем регулювання 

платежів; 4) здійснення банківського нагляду. Надання фінансових послуг 

має здійснюватися на основі зближення законодавства Української держави з 

визнаними міжнародними стандартами регулювання і нагляду. Відповідний 

перелік acquis ЄС у цій сфері міститься у главі 6 розділу ІV УА. Управління 

державними фінансами (разом з бюджетною політикою, внутрішнім 

контролем та зовнішнім аудитом) також має відбуватися на основі 

міжнародних стандартів. 

       Основними регулятивними складовими удосконалення функціонування 

вітчизняної банківської системи в умовах посилення інтеграції України до 

європейської економічної спільноти слід вважати наступні. По-перше, 

продовження структурної реорганізації Національного банку України в 

частині нагляду за діяльністю банків і підтримання фінансової стабільності 

та реорганізації інших функцій, що покладені на НБУ, з урахуванням 

передового міжнародного досвіду. По-друге, розробка механізму активізації 

кредитної підтримки банками розвитку реального сектора економіки з 

залученням ресурсів з ЄС на пільгових умовах (синдиковане кредитування) 

та удосконалення механізму організації і регулювання міжбанківського 

валютного ринку України та активізації роботи банків на міжнародному 

валютному ринку. По-третє, запровадження норм валютного кредитування 

юридичних суб’єктів та заборона надання валютних кредитів фізичним 
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особам, захист іноземних інвестицій від валютних ризиків. По-четверте, 

оптимізація управління ліквідністю банківської системи. 

Поряд з цим існує низка проблемних питань в контексті інтеграції 

банківської системи нашої країни у європейський фінансовий простір. Серед 

них варто виокремити наступні: 

 заходи з управління потоками капіталів, зокрема поступова 

лібералізація потоків капіталу разом із запровадженням нагляду за 

банками на основі оцінки ризиків, прогнозування короткострокових 

потоків капіталу та керування ними; заходи з реформування 

банківського нагляду, зокрема поетапне впровадження міжнародної 

системи банківського нагляду; 

 необхідність посилення незалежності Національного банку України, 

зокрема формальне закріплення у законодавстві питань;  

 розроблення і впровадження політики управління банківськими 

ризиками, зокрема встановлення видів можливих ризиків для 

макроекономічної і фінансової стабільності та визначення заходів для 

їх управління;  

 підвищення конкурентоспроможності банківської системи шляхом 

своєчасного застосування заходів щодо посилення 

конкурентоспроможності українських банків. 

В цьому зв’язку важливого значення набуває прийняття  в 2010 році 

Верховною Радою Закону України “Про ратифікацію Договору між 

Україною та Європейським інвестиційним банком про співробітництво та 

діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні”. Зазначеним договором 

визначається статус, дипломатичні імунітети та привілеї представництва 

Європейського інвестиційного банку в Україні та його персоналу. На 

сьогодні ЄІБ співпрацює з ПАТ «Банк «Форум» (група Коммерцбанк, ФРН), 

ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Ерсте Банк» (Австрія), та «Укрсоцбанк» (група 

Унікредіт, Італія) [146]. 
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Важливою складовою досягнення світової економічної стабільності є 

також директиви і рекомендації наднаціональних органів банківського 

нагляду, гoловним з яких є Базельський комітет з питань банківського 

нагляду при Банку міжнародних розрахунків, який розробляє відповідні 

рекомендації та стандарти регулювання банківського сeктору. В 

узагальненому вигляді Базель-3 представляє собою сукупність заходів щодо 

регулювання, банківського нагляду та управління ризиками у фінансово-

кредитному секторі [176]. Ці заходи спрямовані, переважно, на розширення 

можливостей світової банківської системи протидіяти фінансовим та 

економічним потрясінням; поліпшення ефективності банківського ризик-

менеджменту; зміцнення інформаційної прозорості банків. Вони сприяють 

зміцненню стійкості банківських установ та створюють ефективне підґрунтя 

для підвищення ступеня захищеності споживачів банківських продуктів. 

Використання зазначених заходів має на меті підвищення рівня стабільності 

функціонування фінансової системи. Крім того, вони спрямовані на 

скорочення фінансових ризиків та нівелювання негативного впливу 

фінансових криз, посилення банківської стабільності в стресових 

економічних ситуаціях. Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню довіри до 

банківської системи з боку населення та забезпечить зміцнення банківських 

установ у довгостроковій перспективі. 

Проте поряд із позитивними сторонами Базельських рекомендацій, існує 

ряд  негативних наслідків запровадження Базель-3, а саме:  

 збільшення капіталу означає, що збільшиться вартість цього капіталу, 

тобто банкам довeдеться збільшити свої прибутки удвічі, а для 

збільшення прибутків банки будуть вимушeні піднімати відсоток за 

кредитами, що призведе до зменшення крeдитування економіки, а 

відтак її відновлення у посткризовий період;  

 скорочeння фінансового сектору в кілька разів спричинене 

нeспроможністю більшості банківських установ витримати нові 

стандарти щодо капіталу;  
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 банківську систему очікує низка злиттів і поглинань, що призвeде до 

зменшення кількості банків, і відповідно зниження конкуренції в 

банківській сфері.  

Зауважимо, що норматив адекватності регулятивного капіталу банків в 

Україні майже вдвічі перевищує нормативні вимоги Базеля-3 (рис. 2.4.): 
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Рис. 2.4.  Динаміка показника адекватності регулятивного капіталу банків 

України , 2008-2014 рр. 

Джерело: [139; 146]. 

  

          Крім того значний запас міцності має і показник мінімальної 

достатності капіталу, який в національній банківській системі складає 14,3 %, 

а а співвідношення регулятивного капіталу до загальних активів станом на 

червень 2014 року сягнуло 12,36% (норматив НБУ – 9%). Ці параметри також 

перевищують рівень, передбачений останньою базельською угодою [5].  

Поряд з цим варто відмітити, що в цілому, на думку багатьох 

спеціалістів, вітчизняний банківський сектор вiдповідає вимогам Базеля-1 і 

лише окремі банківські установи з іноземним капiталом приведені у 

відповідність із стандартами Базеля-2. Тому впровадження рекомендацiй 

Базеля-3І в національній банківській системі повинно вiдбуватись поетапно 

із врахуванням індивідуального підходу. 

Розглядаючи ці дві детермінанти в комплексі, варто зазначити, що 

підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС має сприяти швидкому 
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переходу українських банків на європейські стандарти, з самого початку 

орієнтуючись на норми найбільш сучасної системи Базель-3I. Теоретично 

Україна може і не виконувати правила Базельського комітету з питань 

банківського нагляду – в тексті Угоди з ЄС таких вимог немає. Але саме 

перехід на ці стандарти дозволить очистити банківський сектор та залишить 

на ринку тільки тих гравців, які здатні витримати жорстку конкуренцію за 

клієнта [59]. 

Позитивним фактом є те, що законодавство, пов’язане з регулюванням  

банківської сфери зазнало суттєвих змін протягом останніх років. Особливо 

варто відмітити його трансформаційне удосконалення в контексті оцінки 

ризикованості банківської діяльності, що відповідає вимогам європейського 

нормативного простору. Разом з тим, у багатьох вітчизняних банків є низка 

проблем, які тиснуть на їхній капітал та негативно впливають на фінансову 

стійкість. Йдеться, насамперед, про частку проблемних активів. За даними 

НБУ, у 2014 році частка непрацюючих кредитів складала 13,25% кредитного 

портфелю, а співвідношення таких кредитів (без урахування резервів) до 

капіталу – 37,55%.   

         Негативним фактором слід вважати також дисбаланс у валютній 

структурі активів та пасивів (хоча він за останні декілька років суттєво 

знизився), а також невідповідність між строками залучення та розміщення 

ресурсів, яка спричиняє так звані розриви ліквідності. В цьому зв’язку 

особливої актуальності набуває оптимізація витрат – показники ефективності 

в цілому по системі перебувають на невисокому рівні (рис. 2.5). Крім того, не 

менш важливим є скорочення адміністративних витрат. Зараз більшість 

банків приділяє цьому серйозну увагу, в тому числі шляхом активного 

розвитку електронного банкінгу, оскільки якщо закордонні інвестори 

бачитимуть, що в Україні діють європейські правила бізнесу і прибутковість 

банків зростає, тоді вони вкладатимуть додаткові кошти. 
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Рис. 2.5. Ефективність розвитку банківської системи України у 2008-2014 рр. 

Джерело: [139; 146]. 

 

Аналіз показників ефективності розвитку банківської системи України в 

2008-2014 рр. свідчить про значне зниження показника рентабельності 

капіталу в 2009-2010 рр., а також у 2014 році. В свою чергу, показник 

рентабельності активів також демонструє негативні тенденції в зазначені 

періоди, що зумовлено, зокрема, впливом кризових економічних явищ.  

На національному рівні регулятивні детермінанти слід розглядати в 

контексті ринкового та державного управління. Тут варто зауважити, що в 

сучасній економічній науці поняття "державне регулювання банківської 

інвестиційної діяльності" має різні дефініції. Окремі дослідники зводять 

регулювання виключно до правової бази, інші – до заходів та інструментів 

впливу. Так, О.П. Орлюк розглядає державне регулювання банківської 

діяльності як одну із "форм державного управління, що становить собою 

систему заходів, за допомогою яких держава через центральний банк (або 

інший уповноважений орган) забезпечує стабільне та безпечне 

функціонування банків, а також попереджає дестабілізуючі процеси у 

банківському секторі" [133]. Подібне визначення дає О.С. Любунь [111, с. 

208]. 

В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Корнєва твердять, що 

під державним регулюванням банківської діяльності розуміється "відповідна 
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правова база, тобто закони, що регламентують діяльність банків, а також 

ухвалення відповідними установами, уповноваженими державою, що 

регламентують функціонування банків у вигляді нормативних актів, 

інструкцій, директив. Положення базуються на чинному законодавстві, 

конкретизують та роз'яснюють основні пункти законів та визначають межі 

поведінки банків, які сприяють надійному та ефективному функціонуванню 

банківської системи" [124, с. 47]. 

Зазначені точки зору передбачають розуміння банківського 

регулювання, переважно, в контексті розробки вимог, директив, інструкцій.  

Обмежувальне або спрощене розуміння державного регулювання як 

регламентацію банківської діяльності є, на нашу думку, не достатньо 

виваженим з наступних причин. По-перше, подібним можуть займатися не 

тільки державні органи, але й громадські організації, міжнародні інститути, 

материнські банки щодо дочірніх структур тощо; по-друге, зведення 

державного регулювання до використання правових інструментів впливу, що 

є американською традицією, не вичерпує всього змісту цієї категорії, 

оскільки не враховує економічні та інституційні інструменти впливу. Закон 

України "Про Національний банк України", зводить державне регулювання 

банківської діяльності до функцій НБУ, яка полягає у "створенні норм, що 

регулюють діяльність банків та визначають загальні принципи банківської 

діяльності, порядок здійснення банківського нагляду і відповідальність за 

порушення банківського законодавства".  

Існують також і різні підходи до співвідношення понять державне 

регулювання банківської діяльності та банківського нагляду. В цьому зв’зку 

варто відмітити, що В.І. Міщенко та його співавтори під банківським 

наглядом розуміють "моніторинг процесів, що мають місце у банківській 

сфері на різних стадіях функціонування банків [124, с. 48]. 

В інших джерелах банківський нагляд розкривається у напрямі його 

основної функції моніторингу національної економіки з метою поточного 

спостереження та впливу за фінансовими установами [200, c. 175]. По суті 
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вживання термінів регулювання та нагляд в банківській сфері часто 

ототожнюється з державним втручанням у розвиток банківської системи. 

[213, c. 21]. 

За іншим підходом регулювання і нагляд є взаємодоповнювальними, 

взаємопереплетеними видами регулятивної діяльності. Цей підхід поділяють 

В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.С. Любунь, К.Є. Раєвський [42, с. 11].  

В контексті вище зазначеного слід відмітити, що детермінанти 

державного регулювання міжнародної інвестиційної діяльності комерційних 

банків України слід розглядати в розрізі двох складових: загального 

характеру та специфічного характеру. Перші зводяться до законодавчих 

вимог розвитку інвестиційної діяльності на національному рівні. Другі 

пов’язані, передусім, з конкретними регулятивними аспектами реалізації 

інвестиційних банківських операцій.  

В цілому створення нормативно-правової бази щодо залучення та 

регулювання інвестиційної діяльності є одним із головних чинників 

формування привабливого інвестиційного клімату, що сприяє підвищенню 

міжнародної інвестиційної привабливості України, значному збільшенню 

обсягів інвестицій, забезпеченню захисту інвестора від інвестиційних ризиків. 

В Україні створено правову базу для здійснення інвестиційної діяльності, яка 

охоплює понад 100 правових і нормативних документів (законів, постанов, 

указів, положень, інструкцій).  

Законодавчу базу державного регулювання іноземних інвестицій 

становлять: Закон України "Про інвестиційну діяльність", Закон України 

"Про захист іноземних інвестицій" [60] та Закон України "Про режим 

іноземного інвестування" [143], а також  положення міжгалузевих 

нормативних актів. Регулятивна база характеризується постійними змінами, 

обумовленими необхідністю впливу на інвестиційні процеси з точки зору їх 

обсягів та можливих шляхів використання інвестиційних ресурсів.  

В цьому зв’язку переважні повноваження щодо регулювання банківської 

діяльності покладені на Національний банк України в контексті необхідності 
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його сприяння стабільності банківської системи, розробки умов та правил 

проведення банківських операцій, ведення необхідної звітності, банківського 

нагляду тощо [142]. 

Остання функція передбачає значний ступінь впливу Національного 

банку України на інвестиційний ризик вкладень комерційних банків у цінні 

папери. Непряма його складова реалізується за рахунок встановлення 

нормативів інвестиційного ризику, за допомогою яких здійснюється 

регулювання ризиків концентрації цінних паперів і обсягів інвестування у 

цінні папери. Головна увага в цьому зв’язку має бути спрямована на ті 

складові діяльності банківських установ, де забезпеченням виступають цінні 

папери.  

Незбалансована динаміка розвитку національного банківського сектору 

спричиняє загострення диспропорцій у міжнародних фінансових потоках, а 

нерозвиненість банківської системи України та недосконалість вітчизняної 

фінансової інфраструктури відбиваються на структурних деформаціях. Усе 

це гальмує приплив іноземного капіталу і посилює диспропорції у 

міжнародній інвестиційній діяльності комерційних банків України. 

Необхідність удосконалення організаційно-економічного інструментарію 

інвестиційних стратегій комерційних банків України на міжнародному 

фінансовому ринку, стабілізація ресурсної бази, формування ефективної 

інвестиційної та кредитної політики вимагають від вітчизняної банківської 

системи вирішення нагальних взаємопов’язаних завдань, зокрема: 

адаптування засад  інвестиційно-банківської діяльності до стандартів Базель-

3; досягнення сталого економічного розвитку з огляду на лібералізацію руху 

капіталу в рамках взаємодії з системою СОТ; реалізації положень Угоди про 

асоціацію України з ЄС у сфері банківського регулювання. 
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2.2  Інституційне  забезпечення  просування  інвестиційних продуктів 

комерційних банків України на міжнародному рівні 
 

Аналіз сучасного етапу розвитку банківського інвестиційного ринку 

України свідчить про його повільну активізацію. Причини цього слід 

вбачати, насамперед, в короткостроковому характері ресурсної бази банків; 

неплатоспроможність більшості позичальників, відсутності гарантій 

повернення ними кредитів та ліквідної застави;   поглинанні українських 

банків іноземним капіталом, що призводить до втрати економічної 

незалежності; втраті довіри населення та підприємців до українських банків, 

що пов’язано з подіями загострення економічної кризи в Україні та світі; 

високому рівні внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ризиків, які не готові 

взяти на себе банки;   високих відсоткових ставках за кредитами; відсутності 

дієвого механізму стимулювання з боку держави. З метою інтенсифікації 

просування інвестиційних продуктів комерційних банків України у 

міжнародний фінансовий простір держава має забезпечити, по-перше, 

можливість накопичення банками необхідних коштів; по-друге, розділити з 

ними ризик інвестиційної діяльності, зумовлений економічним становищем 

країни; по-третє, сприяти підвищенню прибутковості інвестиційної 

діяльності. З точки зору застосування закордонного досвіду ведення 

міжнародного банківського інвестиційного бізнесу доцільною є реалізація 

наступних заходів:  

 розробка моделі організації роботи комерційних банків на ринку 

цінних паперів;  

 надання інвестиційних послуг у межах фінансових супермаркетів та 

розвиток інвестиційних банків;  

 інвестування банківських фінансових ресурсів у сектор малого та 

середнього бізнесу виробничої сфери;  

 сприяння розвитку портфельного інвестування.  

          Основоположниками сучасної портфельної теорії є Г. Марковіц, Д. Тобін, 

В. Шарп [86]. Вона заснована на статистичних методах формування механізму 
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оптимізації параметрів інвестиційного портфеля, за заданими критеріями 

співвідношення рівня його прибутковості та ризику. Сучасна портфельна 

теорія складається з наступних розділів. По-перше, оцінка інвестиційних 

якостей окремих видів фінансових інструментів інвестування. По-друге,  

формування інвестиційних рішень стосовно включення в портфель 

індивідуальних фінансових інструментів інвестування. По-третє,  оптимізація 

параметрів портфеля, спрямована на зниження рівня його ризику при 

заданому рівні прибутковості. Важливе місце в зазначеній теорії посідає 

також сукупна оцінка сформованого інвестиційного портфеля по 

співвідношенню рівня прибутковості та ризику.  

Хоча портфельному інвестуванню в Україні приділяється значна увага, 

проте низький рівень розвитку фондового ринку, незначна кількість цінних 

паперів, що обертаються на ньому (в порівнянні з країнами з 

високорозвиненою економікою), відсутність реальних індикаторів цього ринку 

та недостатньо ефективна нормативна база залишаються проблемними 

аспектами його функціонування. Виходячи з поставленої головної мети, 

будується система конкретних завдань формування інвестиційного портфеля, 

враховуючи обрану стратегію й особливості реалізації інвестиційної 

діяльності. До основних завдань портфельного інвестування доцільно 

віднести наступні (рис.2.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Система завдань формування інвестиційного портфеля банку 

Джерело: [112, с. 59]. 

Основні завдання портфельного інвестування 

Забезпечення приросту капіталу 

Забезпечення зростання доходності активів 

Мінімізація інвестиційних ризиків 

Забезпечення ліквідності інвестиційного портфелю 

Підвищення конкурентоспроможності банківської установи 
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Проблеми інвестиційного розвитку, зокрема, в банківській сфері, 

пов’язані, передусім, з незадовільною роботою інституційної системи 

забезпечення ринку. У країнах Центральної та Східної Європи провідну роль 

у розв'язанні цієї проблеми відіграв процес євроінтеграції, який забезпечив 

приведення інституційної складової національного господарства у 

відповідність із стандартами ЄС [101]. Для України в цьому аспекті 

відправною точкою сталого розвитку зазначених процесів має стати 

співпраця в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС. Зважаючи на це, 

пріоритетними завданнями вдосконалення інституційно-інформаційного 

забезпечення інвестиційної діяльності як основи входження в міжнародний 

фінансовий простір мають стати наступні: 1) вдосконалення інформаційного 

забезпечення роботи діючих інституцій по сприянню залучення інвестицій; 

2) створення Агенцій залучення інвестицій, які б мали підтримку з боку 

підприємств-потенційних реципієнтів інвестицій, зокрема, інформаційну, для 

можливості конкурентного представлення інвестиційних проектів на 

міжнародному рівні та вкладення коштів у проекти із високим потенціалом. 

Зауважимо, що в Україні діє ряд інституцій, які сприяють розвитку 

інвестиційної діяльності. Серед них варто виділити  Національне агенство 

України з реконструкції і розвитку, Консультативну раду з питань іноземних 

інвестицій в Україну, Державне агентство з інвестицій та управління 

національними проектами України, Державний інвестиційно-кліринговий 

комітет та Координаційну раду з питань інвестиційно-клірингового 

співробітництва та ін. (рис. 2.7). 

В управлінні іноземним інвестуванням беруть участь в тому числі 

органи місцевих державних адміністрацій. Міські ради міст України 

розробляють програми для сприяння залученню інвестицій на 2-4 роки. 

Кожна така програма проводить аналіз стану та основних тенденцій розвитку 

інвестиційної діяльності, визначає основні бар’єри залучення інвестицій в 

економіку міста, окреслює цілі і завдання, стратегічні напрями та пріоритети 

інвестиційного розвитку міста.  
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В Україні існує практика створення центрів сприяння залученню 

інвестицій при банківських установах, де  проводяться науково-практичні 

семінари і засідання круглих столів з питань інвестування, бізнес-

планування. Позитивним фактором є те, що в інвестиційній сфері 

проводяться відкриті заходи і зустрічі, зокрема: Український інвестиційний 

форум; Міжнародний ярмарок інвестицій та нерухомості (Львів); 

Міжнародна інвестиційна конференція; Міжнародний Форум Інвестицій та 

Інновацій, Міжнародний Економічний Форум «Глобалізація та інтеграція: 

виклики і рішення»; зустрічі, організовані торгово-промисловими палатами 

та регіональними центрами з інвестицій та розвитку [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Система інституцій, що сприяють розвитку інвестиційної діяльності 

України на міжнародному ринку 

 – складено автором. 

 

Поліпшення інвестиційного клімату як підґрунтя просування на 

міжнародний ринок, зокрема, інвестиційних продуктів, багато в чому 

залежить від вирішення проблем діяльності банківської системи, зокрема 
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підвищення рівня концентрації банківського капіталу, збільшення обсягів 

довгострокового кредитування реального сектору економіки, залучення 

коштів населення [14, с. 25]. 

Залежно від ролі банків варто виділити три моделі організації ринку 

цінних паперів: банківську, небанківську і змішану. Перша передбачає 

активну участь банків у функціонуванні ринку цінних паперів. При цьому 

діяльність інших суб’єктів характеризується нижчими темпами. Ця модель є 

характерною для Німеччини. Небанківська модель дещо обмежує діяльність 

банків на ринку корпоративних цінних паперів. Так, у США, згідно з законом 

Гласса і Стігала (1933 р.), банкам, як правило, забороняється займатися 

розміщенням, купівлею і продажем акцій нефінансових компаній, обмежена 

їх діяльність з корпоративними облігаціями [149].  

Змішана модель, яка є характерною для України, передбачає 

функціонування на ринку корпоративних цінних паперів спеціальних 

інвестиційних інститутів поряд із банківськими установами. В цілому кожна 

із розглянутих моделей має позитивні і негативні особливості. Перевагою 

банківської моделі слід вважати, передусім, ефект диверсифікації банківської 

діяльності, підвищення конкурентоспроможності банків на фінансовому 

ринку. Для небанківської моделі - це можливість відокремити ризик за 

операціями з цінними паперами від ризику за традиційними для банків 

кредитно-депозитними операціями і цим сприяти стабілізації банківського 

сектора [134]. 

Сучасній фінансовій системі притаманна тенденція універсалізації 

діяльності банківських установ. Розвитку тенденції до універсалізації сприяє 

також пом’якшення адміністративних заборон на інвестиційну діяльність 

банків у законодавстві деяких країн (США, Канада), в яких передбачалося 

чітке розділення депозитно-кредитної та інвестиційної діяльності фінансових 

посередників [106].  

Варто виокремити певні причини, які активізують процеси створення 

банківських об’єднань як у світі, так і в Україні, а саме: підвищення загальної 

конкурентоспроможності банків та вітчизняної банківської системи зокрема; 
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збільшення загального рівня капіталізації банківської системи; підвищення 

інвестиційної привабливості банків; можливість через банківські об’єднання 

проводити хеджування ризиків; збільшення ринкової частки банків на 

фінансовому ринку; підвищення фінансової стійкості банків; можливість 

розширення клієнтської бази, а також надання клієнтам більшого спектру 

послуг (особливо у випадках створення фінансово-холдингових і 

промислово-фінансових груп); підтримання достатнього рівня ліквідності та 

платоспроможності банківських установ тощо (рис. 2.8). 

В Україні створення банківських об’єднань (спілок і асоціацій) 

базується на некомерційних засадах, тобто першочерговою метою їх 

діяльності є не отримання прибутку, а захист інтересів своїх учасників, а 

також розробка певних рекомендацій щодо банківської діяльності, обмін 

професійною інформацією тощо [169, с. 21]. Некомерційним об’єднанням в 

Україні є Асоціація українських банків (АУБ), до складу якої входять більше 

ніж сто банківських установ. Основними функціями асоціації є захист 

інтересів учасників об’єднання перед НБУ, представлення інтересів 

учасників на світовому фінансовому ринку та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Класифікація банківських об’єднань в Україні 

Джерело: [121, с. 14]. 

Цілі об’єднання: 
− отримання прибутку; 
− диверсифікація послуг; 
− розширення кола клієнтів; 
− завоювання більшої частки ринку; 
− підвищення капітальної бази 
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− на певний строк; 
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строку (на постійній основі) 
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− шляхом прямого підпорядкування на основі поглинання 

(на правах централізованого управління) 
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У більшості розвинених країн банки мають в обов’язковому порядку 

входити до складу різних спілок або асоціацій (наприклад, у Франції банки 

мають бути членами асоціацій). Це полегшує проведення державного 

нагляду за банківською діяльністю. На відміну від зарубіжної практики, в 

нашій державі входження банківських установ до складу некомерційних 

об’єднань є виключно добровільним. В Україні під егідою банківських 

установ також можуть створюватися різні фінансові інститути, однак таке 

об’єднання буде функціонувати вже у формі фінансово-холдингової групи. 

Вітчизняна банківська практика свідчить, що під егідою банківської 

установи, як правило, створюються страхові компанії. Основними формами 

співробітництва в цьому випадку є: створення спільних фінансових 

продуктів, просування певних продуктів, обмін клієнтською базою тощо. 

Коли банківська установа створює дочірнє підприємство у вигляді страхової 

компанії, це зумовлює певні ризики, головний із них пов'язаний з тим, що в 

цьому випадку банк як кредитує, так і виступає страховиком. Тобто в разі 

настання страхового випадку кошти будуть акумульовані в межах фактично 

однієї установи. 

Банки, що увійшли до банківської корпорації, зберігають свою 

юридичну самостійність у межах, обумовлених їх статутами та статутом 

банківської корпорації. Банки, що увійшли у банківську корпорацію, не 

можуть входити до інших банківських об’єднань, крім як за згодою 

корпорації (виняток — участь у професійних асоціаціях, створених не на 

комерційних засадах). Банки, що увійшли до банківської корпорації, повинні 

в усіх своїх документах, укладених угодах тощо вказувати свою належність 

до корпорації. Згідно із статтею 12 «Фінансова холдингова група» Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» фінансова холдингова група має 

складатися переважно або виключно з установ, що надають фінансові 

послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і материнська 

компанія має бути фінансовою установою. Фактично таке об’єднання не 

можна вважати об’єднанням банківським і до нагляду за таким об’єднанням 
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мають бути допущені Державна комісія з регулювання ринків фінансових 

послуг та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

Слід зазначити, що Державна комісія з регулювання ринків фінансових 

послуг має повноваження розробляти і затверджувати нормативно-правові 

акти, обов’язкові до виконання не тільки фінансовими установами, а й всіма 

учасниками ринків фінансових послуг, їх об’єднаннями та контролювати їх 

виконання (пункт 1 частини 1 статті 28 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»). Доцільно 

розглянути зарубіжний досвід створення банківських об’єднань, зокрема 

американський. У США однією із форм організації банківської діяльності є 

створення банківських холдингових груп. З метою уникнення державного 

регулювання холдингові компанії можуть мати незначні частки в капіталах 

банківських установ. Якщо холдингова компанія бажає викупити контрольну 

частку акцій банківської установи, вона повинна отримати відповідний 

дозвіл Федеральної резервної системи (далі – ФРС) США [150, с. 37]. До 

складу банківських холдингових груп у США можуть входити небанківські 

організації, серед яких варто виділити іпотечні та факторингові компанії, 

трастові компанії, компанії, які здійснюють обробку даних, страхові 

суб’єкти, брокерські фірми, які здійснюють торговельні операції на ринку 

цінних паперів, консультаційні підприємства, які надають послуги щодо 

фінансових питань, фірми, основною метою діяльності яких є 

розповсюдження цінних паперів, компанії, що займаються кредитними 

картками, лізингові компанії, підприємства, які працюють в сфері операцій з 

нерухомістю та ін. (рис. 2.9).  

Вперше холдингові компанії були введені до сфери банківської 

діяльності у США законом "Про банківські холдингові компанії" (від 9 

травня 1956 р.). Однак ще в 1933 р. у законі "Про банківську діяльність" було 

визначено, що холдингова компанія може володіти часткою в одному, або 

декількох банках, що дає їй право контролю над ними. Цей процес 

контролювався ФРС лише в разі, якщо холдингова компанія мала намір 
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брати участь у голосуванні при обранні директорів філіалів банку, а також 

якщо вона володіла 25 % (і більше) акцій банківської установи. Усе це 

свідчить, що у вітчизняній та американській практиці є певна неузгодженість 

понять "банківська холдингова група", оскільки в Україні до її складу згідно 

із законодавством можуть входити лише банківські установи. 

 

Рис. 2.9.  Небанківські установи, які можуть входити до складу 

банківських холдингових груп у США 

Таким чином, можна зробити висновок, що на сучасному етапі в 

Україні існують такі види банківських об’єднань: банківська холдингова 

група, банківська корпорація, фінансова холдингова група, банк – учасник 

промислово-фінансових груп. Однак до основного переліку вітчизняних 

банківських об’єднань доцільно включити банківські концерни, банківські 

консорціуми, банківські трести та банківські картелі. 

Бізнес та економічний розвиток суспільства у сучасних умовах 

розвитку світового господарства невіддільні від понять ринку, тому 

важливим складовим компонентом механізму світової економіки є 

конкуренція. При цьому особливо підвищується роль національних 

фінансово-банківських систем в економічному убезпеченні країн і 

запобіганні посиленню фінансової залежності від міжнародних банків. 

Створення умов для розвитку конкуренції на банківському ринку – одна з 

вимог реалізації принципу єдності економічного простору і вільного 

переміщення фінансових послуг [88, c. 98]. Крім того, підтримання 
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оптимальних параметрів конкурентного середовища у банківській системі є 

одним з основних завдань у розвитку господарського механізму майже 

кожної країни. 

Присутність іноземних банківських установ на вітчизняному 

фінансовому ринку характеризується динамічним зростанням. Причини 

цього слід вбачати, по-перше, у розвитку глобалізацій них процесів, по-

друге, в привабливості ринку, насамперед, з точки зору його соціально-

демографічних, правових, географічних параметрів. По-третє, у наявності 

комплексу переваг на ринку для іноземного капіталу. Така ситуація значною 

мірою сприяє зростанню рівня конкуренції на фінансовому ринку України. 

На жаль, вітчизняні банківські установи не спроможні в повній мірі 

забезпечити належний рівень конкурентоспроможності. 

Ці обставини зумовлюють необхідність вирішення актуальних проблем 

з регулювання процесу інтеграції національної банківської системи в світове 

господарство через використання інструментарію міжнародного фінансового 

ринку та міжнародної банківської конкуренції, що визначає своєчасність, 

теоретичну та практичну значущість проведеного дослідження. 

До інститутів спільного інвестування, які набули розвитку в Україні, 

відносять корпоративний інвестиційний та пайовий інвестиційний фонди. 

Серед них виділяють відкриті, закриті та інтервальні типи. В Україні 

насамперед через складність управління ними та юридичного оформлення, 

відкриті корпоративні інвестиційні фонди не набули розвитку. Основну роль 

в діяльності інститутів спільного інвестування відіграють компанії з 

управління активами (КУА). За даними річних та квартальних звітів 

Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) у 2013 році. в Україні 

було зареєстровано 36 відкритих інститутів спільного інвестування (пайових 

інвестиційних фондів), 48 інтервальних пайових інвестиційних фондів і 

майже дві тисячі інших типів інститутів спільного інвестування, що 

перебували в управлінні 339 КУА. Вартість чистих активів відкритих ІСІ у 

2013 році становила 281 млн. грн.  
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Як наслідок, відбувається скорочення числа банків, їх злиття і 

поглинання, концентрація банківського капіталу, розширення сфери бізнесу 

банків, інтернаціоналізація банківської діяльності, розширення пропозиції 

небанківських продуктів і послуг. Таким чином банківську конкуренцію 

визначають як економічне явище, що характеризується існуванням певної 

кількості суб'єктів на банківському ринку, які одночасно зацікавлені у 

досягненні однієї і тієї ж мети та прагнуть забезпечити собі міцне становище 

на цьому ринку, що є певним взаємозв'язком елементів ринкової системи 

[113]. Своєю чергою, банківський ринок – це складне утворення, що має 

досить широкі межі і складається з безлічі елементів. Однак розглядаючи 

конкурентоспроможність банку в міжнародному масштабі, автор вважає за 

доцільне погодитися з думкою І.В.Рабиновича та доповнити визначення 

конкуренції таким критерієм, як: здатність банку ефективно використовувати 

можливості і протистояти небезпекам глобальних ринків для забезпечення 

потреб національної економіки у фінансових ресурсах [145]. 

Беручи до уваги дослідження Світового банку, Європейського банку 

реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного фонду, Міжнародної 

фінансової корпорації можна виділити певні тенденції розвитку банківської 

конкуренції у світі на сучасному етапі: 

 лібералізація державного регулювання конкуренції в банках та 

антимонопольного законодавства; 

 глобалізаційні процеси на світовому фінансовому ринку, зникнення 

бар'єрів для проникнення іноземних банків на національні фінансові 

ринки; 

 зменшення різниці між депозитними та кредитними відсотковими 

ставками; 

 зростання вартості людських ресурсів і витрат у банках; 

 зростання вимог до якості банківських послуг з боку споживачів; 

 посилення конкуренції з боку небанківських фінансових інститутів; 

 універсалізація банківської діяльності; 
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 зростання рівня розгалуженості філіальних мереж більшості банків; 

 поширення процесів кооперації та консолідації на ринку фінансових 

послуг шляхом об'єднання, злиття й поглинання банків і небанківських 

фінансових установ; 

 зростання рівня концентрації капіталу в банківській сфері; 

 розмиття меж між сферами банківських фінансових послуг та 

інтегрування банківських послуг з інвестиційною діяльністю тощо; 

 впровадження новітніх банківських технологій [175]. 

Посилення конкуренції на міжнародному ринку банківських продуктів 

та послуг зумовлює зростання вимог клієнтів до швидкості і надійності 

банківських операцій, реагування банківських інститутів на можливості, 

небезпеки і вимоги глобалізації для ринків та їх клієнтів [28, c. 16]. Ці 

можливості полягають у використанні високих світових стандартів, вигідних 

цінах; високому ступені диверсифікації та більш швидких темпах інновацій; 

вищій ліквідності і професійному ризик-менеджменті та ефективнішому 

розміщенню капіталу.  

Більшість дослідників для розроблення критеріїв складання кредитних 

рейтингів банків обирають системний підхід, результати якого слугують 

основним джерелом інформації для широкого кола споживачів банківських 

послуг та основою для приймання рішень про співпрацю. Але ця точка зору 

на оцінку рівня міжнародної конкурентоспроможності банків не єдина. 

Досить часто у зарубіжній практиці, поряд з рейтингами, використовують 

таке поняття, як ренкінг, суть якого зводиться до розстановки банків за 

певними величинам, такими як: сумарні активи (загальний обсяг грошей, з 

якими працює банк), капітал (вартість банку), депозити (довірені банку 

кошти населенням та підприємствами). Особливістю ренкінгів є те, що вони 

оцінюють банк тільки за абсолютними показниками, які свідчать про його 

розміри, але не відображають якість вимірюваних величин [215]. 

На нашу думку, для оцінки міжнародної банківської конкуренції 

необхідно користуватися не одним прийомом або методом розрахунку, а 
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комплексною методикою. Так, наприклад, рейтинги міжнародних агентств 

можуть бути доповнені апробованою у світі моделлю досягнення 

конкурентоспроможності М.Портера.  

Порівняльний аналіз конкурентоспроможності банків за чотирма 

групами факторів конкурентоспроможності М.Портера (стратегії банків, 

наявність ресурсів, допоміжних галузей, ринку банківських послуг) свідчить 

про переваги європейських банківських галузей над українською [165]. 

Основна проблема вітчизняної банківської системи та її 

конкурентоспроможності у світовому масштабі полягає в тому, що питання 

міжнародної діяльності українських банків розглядають головним чином з 

позицій організації банківських операцій як таких, поза аналізом впливу на 

них процесів фінансової глобалізації та поза детального вивчення їх 

конкурентоспроможності у світовому масштабі [157]. У такому разі очевидна 

розбіжність інтересів держави і самих учасників банківського сектора 

економіки України. Так, на державному рівні немає розуміння необхідності 

стимулювання і розвитку міжнародної діяльності банків вже на сучасному 

етапі, з боку ж самих банкірів у багатьох випадках немає зацікавленості у 

розвитку подібної діяльності внаслідок стурбованості поточними 

внутрішніми проблемами банківського сектора. Як результат подібної 

розбіжності інтересів – недостатнє залучення українських банків у 

міжнародні фінансові потоки [85]. 

Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності українських 

банків на міжнародному ринку необхідно: 

 змінити інституційні підходи до ведення бізнесу, тобто застосовувати 

суспільно-орієнтований підхід; 

 розширити набір банківських послуг і надалі підвищувати якість 

обслуговування клієнтів; 

 застосовувати та розробляти нові технології роботи з клієнтами; 

 відкривати закордонні філії, представництва, дочірні організації; 

 навчати персонал, зокрема на курсах бізнес-освіти; 
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 використовувати досвід синдикованого кредитування, що сприятиме з 

одного боку, створенню сприятливого образу банків на міжнародній 

арені, придбанню певного досвіду та підвищення кваліфікації 

працівників у подібних міжнародних операціях, з іншого – дасть змогу 

не залишатися осторонь від останніх тенденцій розвитку міжнародного 

банківського бізнесу та нівелювати існуюче відставання; 

 вдосконалювати контроль і нагляд за банками; 

 об'єднувати навколо банків систему інших фінансових посередників; 

 проводити адаптацію банківського законодавства до сучасних умов, 

враховуючи глобалізацію економіки та розвиток сфери високих та 

інформаційних технологій; 

 посилювати захист інтересів міжнародних вкладників; 

 підвищувати ефективність валютного регулювання і валютного 

контролю та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, нелегальним вивезенням капіталу; 

 уніфікувати правила ділової етики для банків та інших учасників 

фінансового ринку. 

В умовах інтернаціоналізації фінансових ринків під міжнародною 

банківською конкуренцією потрібно розуміти, окрім реалізації потенційних і 

реальних можливостей банку зі створення конкурентоспроможних продуктів 

і надання послуг, в тому числі, і процес суперництва банків-резидентів та 

іноземних банків на національних ринках. Посилення конкуренції на 

міжнародному ринку банківських продуктів і послуг зумовлює зростання 

вимог клієнтів до швидкості і надійності банківських операцій, реагування 

банківських інститутів на можливості, небезпеки і вимоги глобалізації для 

ринків та їх клієнтів. У Стратегії розвитку фінансового сектору України до 

2015 р. підвищення конкурентоспроможності банківського сектора виділено 

в числі пріоритетних напрямів переходу до інтенсивної моделі його розвитку 

[103]. 
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Очевидно, що, залишаючись у тіні міжнародної фінансової інтеграції, 

вітчизняні банки не тільки позбавляються основних вигод від 

повномасштабного залучення у міжнародну діяльність, але і не в змозі 

належним чином виконувати свої функції в економіці внаслідок обмеженості 

ресурсної бази в умовах жорсткої конкуренції. Для виправлення ситуації, що 

склалася, українським банкам потрібен певний якісний стрибок у 

міжнародних фінансових відносинах. Це має велике значення для 

стратегічного розвитку економіки країни, і отже, потребує регулювання з 

боку держави. 

У посткризовий період розвитку міжнародних фінансових ринків 

основною перепоною для інвестиційної діяльності найбільших банків світу 

стає можливий крах європейської валюти, що несе в собі погрозу 

суверенного дефолту відразу декількох країн. У зв'язку з цим у світі 

підсилилися кредитні ризики і загрози глобального зниженням ліквідності. за 

експертними оцінками, більш ніж 700 банкірів з 58 країн вважають істотним 

ризик другої хвилі економічного спаду і кризи в банківському секторі. На 

відміну від результатів дослідження 2010 року, коли банкіри боялися 

політичного впливу, зараз їх лякають макроекономічні ризики, а саме, ризик 

неповернення суверенних боргів, що може кристалізуватися у нову 

економічну кризу [43]. Ці наслідки будуть відчутні не тільки для крупних 

банків Європи, Північної Америки, але і для фінансових ринків, що 

формуються. Наступним наслідком стане глобальна проблема ліквідності для 

кредитно-фінансових установ та проблема доступу інвестиційних банків до 

міжнародних ринків капіталу. Для українського банківського ринку 

посткризовий розвиток у першу чергу позначається необхідністю мінімізації 

кредитних ризиків, зокрема великих обсягів простроченої заборгованості, а 

також ризиків зниження платоспроможності населення. Крім того, ризики 

вітчизняних банків містяться у можливому відтоку з ринку іноземних 

установ, що може викликати масовий відтік як кредитних, так і 

інвестиційних ресурсів із країни, умовах доступу до зовнішніх ринків 
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капіталу, ступені підтримки банків акціонерами, особливо європейськими, а 

також їх можливому виході з національного фінансового ринку [84]. 

Основними перспективами розвитку та посиленням 

конкурентоспроможності даної галузі мають стати: укрупнення вітчизняних 

банківських установ шляхом злиттів та поглинань, підвищення рівня їх 

капіталізації та збільшення сукупних активів окремих банків і банківської 

системи в цілому; сприяння розвитку реального сектору економіки за участю 

національного банку; участь банків в міжнародних банківських 

консорціумах, створення альянсів з транснаціональними банками;  

розширення діяльності банків у сфері міжнародного бізнесу, вихід банків на 

міжнародні фінансові ринки, відкриття філій банків за кордоном; збереження 

державних банків на ринку банківських послуг, завданням яких має стати 

фінансування пріоритетних державних проектів, збільшення їх капіталізації; 

посилення контролю за діяльністю банків, що сприятиме оптимізації ризиків 

банківської діяльності та запобіганню виникнення системних фінансових 

криз. 

Напрями та економічні орієнтири удосконалення заходів 

різноспрямованого характеру, що є неодмінною умовою участі вітчизняних 

банківських установ у функціонуванні світового фінансового простору, 

повинні передбачати: гармонізацію українського законодавства з 

міжнародними нормами; спрощення системи виходу банку на світовий ринок 

з боку національного законодавства та розширення спектру послуг, які 

можуть надаватися українськими банками; забезпечення доступу до 

світового фінансового ринку шляхом скасування (оптимізації) обмежень на 

фінансові операції, виконання положень Угоди про Асоціацію з ЄС, 

вдосконалення системи стандартизації та сертифікації, створення 

ефективного механізму захисту внутрішнього ринку і захисту прав 

інтелектуальної власності.  
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2.3  Вартісні важелі виходу комерційних банків України на світовий 

ринок капіталовкладень 
 

Сучасна банківська інвестиційна діяльність виконує важливі макро- та 

мікроекономічні функції. Серед них мобілізація великих капіталів, 

необхідних для інвестицій та розширення виробництва; інвестиційний 

перерозподіл вільних ресурсів на грошових ринках і на ринках капіталів; 

забезпечення безперервності процесу відтворення основних засобів і процесу 

суспільного відтворення; підвищення загальної ефективності та 

конкурентоспроможності економіки; підтримання необхідної ліквідності 

тощо. З огляду на це, інтеграція України у світовий ринок капіталовкладень є 

важливим завданням раціонального функціонування та розвитку фінансового 

простору нашої держави в умовах впливу глобалізацій них процесів. В цьому 

зв’язку пріоритетного значення набуває формування системи вартісних 

важелів, що забезпечать якісне підґрунтя для розширення зазначеного 

процесу.  

Йдеться, насамперед, про ті детермінанти розвитку міжнародної 

інвестиційної діяльності комерційних банків, які безпосередньо пов’язані з 

реалізацією основних завдань їх діяльності на світовому фінансовому ринку 

в контексті використання сучасних методів та інструментів стимулювання 

економічної складової інвестиційної активності банківських установ. На 

нашу думку, до основних вартісних важелів виходу комерційних банків 

України на світовий ринок капіталовкладень варто віднести наступні: 

розвиток ринку цінних паперів, розвиток системи інвестиційного банкінгу, 

розширене застосування IPO, приведення економічних показників 

банківської системи відповідно до вимог Базель-3, оптимізація спливу 

іноземного банківського капіталу (рис. 2.10). 

Однією з найважливіших складових зазначеної системи важелів, а відтак 

і основою ефективного розвитку міжнародної інвестиційної діяльності 

банківських установ є рівень розвитку ринку цінних паперів, що є одним із 
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найбільш динамічних сегментів фінансового ринку і ланкою, що поєднує 

ринок капіталів та грошовий ринок [12, с. 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Система вартісних важелів виходу комерційних банків 

України на світовий ринок капіталовкладень*. 
 – складено автором на основі: [123; 130]. 

 

Діяльність банків на ринку цінних паперів є різноспрямованою, оскільки 

вони не тільки традиційно є посередниками, які пов’язують інтереси й 

грошові кошти емітентів й інвесторів, але й самі активно використовують 

фінансові інструменти для формування власної ресурсної бази, розміщення 

грошових коштів у високоліквідні прибуткові цінні папери. Існування 

розвинутого ринку цінних паперів є однією з умов економічного розвитку 

держави, де комерційний банк виступає одним з найбільших інвесторів. 

Зауважимо, що в Україні діє змішана модель діяльності банків на ринку 

цінних паперів, на якому комерційним банкам дозволяється здійснювати як 

інвестиційну, так і торгівельну (професійну) діяльність. У результаті 

проведення банками операцій з цінними паперами формується власний 

портфель цінних паперів комерційного банку. Динаміка зміни портфелю 

цінних паперів та його частка в активах банків представлена на рис. 2.11: 

Вартісні важелі виходу 

комерційних банків України 

на світовий ринок 

капіловкладень 

Розвиток ринку цінних паперів Публічне розміщення акцій (IPO) 

Оптимізація впливу іноземного 

банківського капіталу 

Приведення економічних 

показників банківської системи 

до вимог Базель ІІІ 

Розвиток системи інвестиційного 

банкінгу 
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Обсяги портфелю цінних паперів та його частка в банківських 

активах в 2008-2013 р.р.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік

0

2

4

6

8

10

12

Цінні папери, крім акцій

Частка цінних паперів в активах

банків, %

 

Рис. 2.11 Обсяги портфелю цінних паперів та його частка в банківських 

активах, 2008-2013 рр. 
Джерело: [139; 146]. 

 

Слід відзначити, що протягом аналізованого періоду обсяг портфелю 

збільшився, що свідчить про суттєве зростання фінансового потенціалу 

банківського сектора. Поряд з цим, необхідно відмітити, що вкладення в 

цінні папери є незначною складовою банківських активів (рис. 2.12).  

Цінні папери, крім акцій, в портфелі депозитних корпорацій за секторами 

економіки у 2013-2014 р.р.
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Рис. 2.12 Цінні папери, крім акцій, в портфелі депозитних корпорацій за 

секторами економіки у 2013-2014 рр. 
Джерело: [139; 146].. 
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Причини цього слід вбачати в швидких темпах приросту кредитного 

портфеля банків, який залишається основною складовою банківських активів 

і приносить банкам переважну частину доходів; недостатнім рівнем розвитку 

ринку цінних паперів в Україні, що гальмується впливом різновекторних 

факторів економічного, соціально-культурного, політико-правового 

характеру; недостатньою привабливістю цінних паперів українських 

емітентів та відсутністю гарантій стосовно отримання дивідендів за ними, що 

є однією з ключових перепон у забезпеченні належних умов функціонування 

зазначеного рнику. Динаміка формування залишків цінних паперів, крім 

акцій, у портфелі банків у 2008-2013 роках є різноспрямованою з 

переважанням цінних паперів, емітованих у секторі загального державного 

управління та не фінансових корпорацій. 

В свою чергу, переважна більшість акцій в портфелі вкладена у сектор 

нефінансових корпорацій та нерезидентів (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13 Акції в портфелі депозитних корпорацій за секторами 

економіки у 2013-2014 рр. 
Джерело: [139; 146].. 

 

За строками погашення у портфелі банків протягом 2008-2013 рр. 

продовжували переважати цінні папери зі строком погашення понад 2 роки 

поряд із зростанням цінних паперів зі строком погашення до 1 року (рис. 

2.14.). 
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Цінні папери, крім акцій, у розрізі строків погашення у 2008-2013 р.р.
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Рис 2.14 Цінні папери, крім акцій, у розрізі строків  

Погашення, 2008-2013 рр. 
Джерело: [139; 146].. 

Поряд з цим, ми вважаємо за доцільне проаналізувати кредитно-

інвестиційний портфель найбільших банків, що дозволить виявити більш 

конкретні тенденції його формування.  З цією метою варто проаналізувати 

портфель таких банків як Приватбанк, Ощадбанк, Промінвестбанк, ВТБ банк, 

Укрсоцбанк, Сбербанк Росії, Дельта банк, НАДРА, ПУМБ, Альфа-банк. 

Кредитно-інвестиційна база зазначених банківських установ складає значну 

частку відповідного портфелю банків України. Зважаючи на це, специфіка 

формування, структура, динаміка їх кредитних та інвестиційних 

можливостей здійснювала вирішальний вплив на розвиток відповідних 

тенденцій по банківській системі в цілому. З іншої сторони, саме це, на нашу 

думку, стало однією з причин того, що у кризовій ситуації, зумовленій 

складними політико-економічними умовами розвитку вітчизняної економіки, 

більшість з цих банків зазнали докорінних перетворень у напрямі згортання 

їх діяльності. 

Кредитно-інвестиційний портфель складається з міжбанківських 

кредитів, резервів під заборгованість банків, кредитів юридичним та 

фізичним особам, резервів під кредити та заборгованість клієнтів, цінних 

паперів. Слід зауважити, що частка цінних паперів в цілому по системі є 

незначною. 
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Аналізуючи структуру інвестиційно-кредитного портфеля першої 

десятки банків (табл. 2.1) можна зробити висновок, що більшість інвестицій 

банків здійснюється у формі кредитів.  

Таблиця 2.1. 

Структура кредитно - інвестиційного портфелю  

за станом на 01.02.2013 р., млн. грн. 

№ 

п/

п 

Банк КІП 

В тому числі 

Міжбанкі

вські 

кредити  

Резерв 

під 

заборгов

аність 

банків 

Кредити 

юридични

м особам  

Кредити 

фізичним 

особам  

Резерв під 

кредити та 

заборгова

ність 

клієнтів 

Цінні 

папери  

 

Всього по 

банкам 

України 614892,92 17377,96 5738,06 518530,30 126385,65 105222,18 63559,26 

1 

ПРИВАТ 

БАНК 

108206,33 81,87 5061,54 111751,47 25476,00 24576,81 535,34 

2 

ОЩАД 

БАНК 

68209,90 3512,60 129,73 54883,21 3963,34 10848,25 16828,72 

3 

ПРОМ 

IНВЕСТ 

БАНК 

31606,05 19,12 1,34 30267,71 121,26 1853,37 3052,66 

4 ВТБ БАНК 23630,61 0,00 0,00 22534,28 4205,45 5461,47 2352,35 

5 

УКРСОЦБ

АНК 

22540,91 105,99 0,90 13344,22 14049,79 8465,81 3507,63 

6 

СБЕРБАНК 

РОСIЇ 

22331,72 251,20 13,95 20762,90 736,52 1315,79 1910,84 

7 

ДЕЛЬТА 

БАНК 

19682,28 756,88 0,34 9906,28 10262,29 3262,87 2020,04 

8 НАДРА 19558,45 331,00 1,66 12787,59 10259,30 4423,30 605,52 

9 ПУМБ 19164,30 198,71 34,99 14582,24 4846,76 3827,04 3398,62 

1

0 

АЛЬФА-

БАНК 

17816,03 53,24 8,56 12763,80 5859,13 2917,31 2065,72 

* Питома вага  кожного банку у загальному обсязі  

Джерело: [160]. 

Найбільшу питому вагу КІП станом на 01.01.2012 р. має ПАТ КБ 

Приватбанк, що складає 17,60 % від загальної суми кредитних портфелів. 

Найбільшу частку кредитно-інвестиційного портфелю ПАТ КБ Приватбанк 

спрямовує на надання кредитів юридичним особам (ця сума складає 

111751,47 млн. грн..) та на кредити фізичним особам – 25476,00 млн. грн., 

при цьому показник вкладень в цінні папери досить малий в порівнянні з 

аналогічними показниками інших банків і становить 535,34 млн. грн. 

Найбільшу частку вкладень у цінні папери, серед зазначених банків, здійснив 

АТ Ощадбанк в сумі 16828,72 млн. грн. Найменшу питому вагу КІП в 
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загальній структурі займає ПАТ «АЛЬФА-БАНК», його сума складає 

17816,03 млн. грн., або 2,5 % обсягу КІП (рис. 2.15). 

Найбільший банк країни Приватбанк, контрольований приватними 

українськими акціонерами, володіє приблизно 15% активів банківської 

системи. Друге і третє місце за розміром активів займають два державні 

банки - Укрексімбанк і Ощадбанк. У число 10 найбільших банків України 

входять 3 російських банки: дочірній банк Зовнішекономбанку 

Промінвестбанк (6-е місце за розміром активів) та українські підрозділи 

Банку ВТБ (7-е місце) і Альфа-Банку (10-е місце).  

 

Рис. 2.15. Питома вага КІП станом на 01.02.2013 р. , % 

В свою чергу, ПАТ Промінвестбанк, станом на 01.01.2012 є 

засновником двох дочірніх підприємств: 

o Сільськогосподарського дочірнього підприємства ПАТ 

Промінвестбанку «Обрій» (з 100% часткою Банка – 50 тис. грн.); 

o Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський інститут 

банківської справи» (з часткою Банка 12,7 тис. грн. або 51%). 

Оскільки загальні інвестиції Банку в дочірні підприємства складають 

лише 62,7 тис. грн. або 0,001% від регулятивного капіталу Банку, результати 

фінансово-господарської діяльності цих підприємств не становлять ризику 

для Банку. Перші 10 банків, які є лідерами за вкладами в цінні папери 

представлено в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2. 

Обсяги вкладень у цінні папери банків у 2012 р. 

Місце Банк Обсяг вкладень у цінні папери, 

млн. грн. 

Питома 

вага, % 

  ВСЬОГО 56164,61 100 

1 ОЩАДБАНК 13503,00 24,04 

2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 8333,35 14,84 

3 ПУМБ 4322,17 7,7 

4 УКРГАЗБАНК 3694,67 6,58 

5 ДЕЛЬТА БАНК 3209,91 5,72 

6 УКРСОЦБАНК 2966,72 5,28 

7 ОТП БАНК 2600,38 4,63 

8 ПРОМIНВЕСТБАНК 2593,4 4,62 

9 СIТIБАНК УКРАЇНА 2294,35 4,09 

10 ВТБ БАНК 1827,91 3,25 

Джерело: [134]. 

Згідно наведеним у таблиці 2.3 даними можна сказати, що найбільший 

обсяг коштів у цінні папери поміж інших банків вклав «Ощадбанк» 

(13503 млн. грн., що складає 24,04% від загального обсягу вкладень). Друге 

місце посідає «Райффайзен Банк Аваль» питома вага вкладень у цінні папери 

складає 14,84%, на третьому місці – «ПУМБ» (7,7%). До першої десятки 

банків, які переступили 3-х відсоткову межу також входять: «Укргазбанк» 

(6,58%), «Дельта Банк» (5,72%), «Укрсоцбанк» (5,28%), «ОТП Банк» (4,63%), 

«Промінвестбанк» (4,62%), «Ситибанк Україна» (4,09%) та «ВТБ Банк» 

(3,25%). 

Для діяльності банків характерною є спрямованість на кредитну або 

інвестиційну діяльність. Щоб класифікувати банки, які є однорідними щодо 

кредитної та інвестиційної активності доцільно застосувати метод 

кластерного аналізу [57]. У кластерний аналіз було включено 140 банків, які 

здійснюють свою діяльність на території України. Використання кластерного 

аналізу дозволило виділити два кластери банків. Діаграму розподілу 

кластерів подано на рис. 2.16. 

Перший кластер містить 120, а другий – 20 банків (рис. 2.14). До 

першого кластеру увійшли банки з високим рівнем кредитної та низьким 
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рівнем інвестиційної активності. Перелік банків, що увійшли до 2-го 

кластеру представлено у табл. 2.3. До другого кластеру увійшли банки які 

мають середній рівень кредитної та інвестиційної діяльності. Таким чином, 

можна сказати, що саме ці банки є найбільш активними учасниками на ринку 

інвестиційної діяльності.  

 

Рис. 2.16. Позиціонування банків за показником кредитної  

та інвестиційної активності, 2012 р.  

Результати кластерного аналізу підтверджують зроблений вище аналіз  

10-ти банків, які є лідерами за вкладами у цінні папери серед яких: 

«ОЩАДБАНК», «ПУМБ», «УКРГАЗБАНК, «СІТІБАНК (УКРАЇНА)», 

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». 

Таблиця 2.3.  

Перелік банків 2-го кластеру 
№ 

п/п 
НАЗВА БАНКУ 

№ 

п/п 
НАЗВА БАНКУ 

1 УКРЕКСІМБАНК 11 "КИЇВ" 

2 ОЩАДБАНК 12 АСТРА БАНК 

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 13 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК  

4 ПУМБ 14 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА  

5 УКРГАЗБАНК  15 ЄВРОБАНК 

6 ЕРСТЕ БАНК 16 "ТРАСТ-КАПІТАЛ" 

7 СІТІБАНК (УКРАЇНА)   17 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 

8 КРЕДOБАНК 18 IНТЕРБАНК 

9 IНДУСТРІАЛБАНК 19 АРТЕМ-БАНК 

10 ФОЛЬКСБАНК 20 "СТАНДАРТ" 

 



 112 

Інші 15 банків, які увійшли до 2-го кластеру мають значний обсяг 

інвестиційного портфелю, порівняно з іншими банками достатньо високий 

рівень інвестиційної активності та не високий рівень кредитної активності. За 

результатами кластерного аналізу видно, що є банки які проводять достатньо 

активну інвестиційну та кредитну діяльність одночасно («ОЩАДБАНК», 

«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», 

«УКРЕКСІМБАНК», «АСТРА БАНК»). 

Українські банки більшу частині своїх коштів направляють у кредитну 

діяльність. До основних причин низької ефективності банківської системи та 

її інвестиційної складової можна віднести: недостатність ресурсів для 

проведення інвестиційних операцій; бажання банків максимізувати віддачу 

підвищенням процентної ставки за кредитами; високі вимоги банків до 

забезпеченості інвестиційних кредитів; порівняно високий рівень інфляції у 

вітчизняній економіці; непрозорість ринку капіталу; недовіра до банків з 

боку клієнтів; недосконалість законодавства; низька ліквідність вторинного 

ринку цінних паперів; недостатня кількість платоспроможних позичальників 

[129; с. 104]. 

На нашу думку, до заходів, реалізація яких є необхідною для 

забезпечення ефективного функціонування ринку цінних паперів у 

відповідності до міжнародних стандартів варто віднести наступні: 

 продовження впровадження міжнародних принципів бухгалтерської 

звітності для використання емітентами; 

 інтенсифікація діяльності у сфері забезпечення належного захисту 

інтересів інвесторів. Для досягнення цієї мети доцільно використовувати і 

дотримуватися принципів найкращої корпоративної практики емітентами 

цінних паперів, що розроблені в Україні на базі рекомендацій ОЕСР; 

 приведення українського законодавства до вимог законодавства ЄС щодо 

допуску цінних паперів до лістингу на фондовій біржі та інформації про 

такі цінні папери, яка підлягає опублікуванню з метою надання 
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потенційним інвесторам необхідної інформації про фінансовий стан 

емітента та відомості про цінні папери, що пройшли лістинг. 

Наступною важливою вартісною детермінантою розвитку міжнародної 

інвестиційної діяльності комерційних банків виступає застосування IPO, 

тобто публічне розміщення акцій як один із методів виходу на фінансовий 

ринок з метою пошуку додаткових джерел фінансування.  Зважаючи на те, що 

більшість із залучених вітчизняними банками коштів є короткостроковими, 

розміщеними на строк до 24 місяців, з переважанням депозитів в іноземній 

валюті, все більша кількість банків починає використовувати зовнішні 

джерела залучення капіталу та збільшення свого ресурсного потенціалу, 

основними з яких є залучення субординованого боргу (додатковий капітал); 

концентрація капіталу за допомогою злиттів і поглинань; пропозиція акцій 

широкому колу осіб (IPO). 

Зауважимо, що застосування ІРО та вихід на публічний ринок є 

порівняно новим інструментом формування ресурсного потенціалу для 

вітчизняних банків, що пояснюється історичним вибором розвитку 

українського фінансового ринку, внаслідок чого банківські установи 

більшою мірою звикли працювати на борговому ринку, як правило, маючи 

справу з кредитами та векселями, і меншою мірою розглядати фондовий 

ринок як джерело залучення капіталу. Натомість застосування IPO є 

ефективним засобом поповнення власного капіталу проти продажу 

українських банків стратегічним іноземним інвесторам. Необхідно 

відзначити, що активність на міжнародному ринку IPO продовжує зростати. 

Так, в 2014 році було укладено 1206 угод на суму $ 256 500 000 000, в 

порівнянні з попереднім роком їх кількість збільшилася на 35%, а обсяг 

залучених коштів - на 50%. Незважаючи на те, що в 2014 році було укладено 

максимальну кількість угод та досягнутий найбільший обсяг капіталу за 

період з 2010 року, волатильність міжнародних фондових ринків у жовтні 

призвела до того, що прогнози на 4-й квартал 2014 не виправдали очікувань. 

Міжнародні угоди стали ключовим показником зростання активності на 
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ринку первинного публічного розміщення в 2014 році. Було проведено 129 

таких IPO, що склало 10,7% від їх загальної кількості. Географічна структура 

світового ринку IPO в 2014 році представлена на рисунку (рис. 2.17). 

Хоча ринок США займає перше місце за кількістю угод, лідерство з 

точки зору вартості та фінансових результатів припадає на біржі материкової 

частини Китаю. З початку 2014 року і по теперішній час прибутковість 

операцій, укладених на китайських біржах, склала в середньому 133%, у 

порівнянні з якими показники США (27,8%), Гонконгу (4%) і основного 

ринку Великобританії (-0,3% ) виглядають вкрай низькими. У 2014 році 

лідером на ринку IPO за обсягами залученого капіталу стали США, де було 

укладено 288 угод на загальну суму $95,2 млрд. Найбільше угод IPO було 

укладено на фондовій біржі NASDAQ - 14% від загальної кількості 

глобальних угод. Нью-Йоркська фондова біржа лідирує за обсягом залучених 

коштів (29%) навіть без урахування IPO компанії Alibaba [182]. 

52%
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Рис. 2.17 Географічна структура ринку IPO в 2014 році 

Найбільше IPO проводиться на ринках країн Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону: у 2014 році там було укладено 546 угод на загальну суму $ $81,4 

млрд. за рахунок відновлення ринку Японії, рекордного рівня активності на 

ринках Австралії та Нової Зеландії, а також постійного притоку розміщень 

компаній з Китаю і країн Південно-Східної Азії. Ринки країн регіону EMEIA 

(Європа, Близький Схід, Індія і Африка) займають друге місце за кількістю 
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угод і третє за обсягом залученого капіталу - 353 IPO на загальну суму  $74,9 

млрд..  

За останні 8 років  вітчизняними банкірами була укладена лише одна 

угода ІРО на Лондонській фондовій біржі в сегменті "premium", завдяки якій 

вдалося залучити 1 млн. дол., хоча розміщення акцій українських банків на 

біржі - це перспективний шлях нарощування їх капіталізації. Серед переваг 

застосування IPO слід виділити наступні. По-перше, посилення конкуренції на 

вітчизняному фінансовому ринку виступає як зовнішня примусова сила, що 

змушує банкірів підвищувати продуктивність праці, розширювати спектр 

банківських послуг, здійснювати інноваційно-інвестиційну діяльність. По-

друге, впровадження вимог Базельського комітету в діяльність вітчизняних 

банків обумовлює необхідність урахування операційних ризиків при 

розрахунку нормативу достатності капіталу (за умов здійснення діяльності з 

іноземними контрагентами), що призводить до зниження значення показника 

та викликає нову потребу в капітальних ресурсах для відповідності 

вітчизняним і міжнародним вимогам [123].  

По-третє, поточний стан та особливості розвитку банківських установ 

вимагають диверсифікація джерел фінансування. По-четверте, національна 

банківська система сьогодні може становити реальний інтерес для інвесторів, 

до того ж законодавство дозволяє залучати іноземних учасників у капітал 

банків. Фінансовий сектор приваблює інвесторів переважно з двох причин, а 

саме: поточне зростання попиту на фінансові послуги й збільшення частки 

пенсіонерів унаслідок старіння населення; поява та поширення електронних 

платежів та відповідного програмного забезпечення, а також стрімкий 

розвиток інноваційних послуг. Переваги виходу вітчизняних банків на 

фондовий ринок і залучення до процедури ІРО представлені на рис. 2.18. 

Поряд з цим, використання повною мірою публічного розміщення акцій 

вітчизняними банками як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках 

обмежується наступними обставинами: а) жорстка регламентація діяльності 

банків з боку регулятивних органів, зокрема, в частині можливості 
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розміщення акцій; б) банківському сектору, на відміну від реального 

виробництва, властиві специфічні ризики та вразливості, що занижують його 

інвестиційну привабливість; в) високий ступінь кептивності українського 

банківського сектору; г) низький рівень розвитку вітчизняного фондового 

ринку, його інфраструктури, торговельних майданчиків та професійних 

учасників ринку; д) значні витрати на проведення IPO, зокрема, на оплату 

послуг зовнішніх консультантів із супроводу лістингу та сприяння в 

дотриманні законодавчих вимог, які можуть дозволити собі лише великі 

банківські установи з ринковою перспективою. 

 

 

Рис. 2.18 Переваги використання IPO 

          Рис. 2.18 Переваги використання IPO 

        Наступним вагомим вартісним важелем входження комерційних банків 

України у світовий ринок капіталовкладень є розширення застосування 

системи інвестиційного банкінгу. Слід відмітити, що на вітчизняному ринку 

інвестиційного банкінгу функціонують переважно універсальні, а не 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ IPO 

постійна ліквідність на фондовій  

біржі й можливість продавати акції  

інституційним інвесторам 

можливість робити додаткові позики 

на більш вигідних умовах завдяки 

нижчому коефіцієнту заборгованості 

можливість фінансування на 

жорсткому кредитному ринку 

суттєве збільшення 

популярності банківської установи за рахунок лістингу 

регулярна оцінка вартості банку 
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інвестиційні банки, для яких ця сфера виступає одним із напрямів 

банківської діяльності, що знижує ефективність від наданих послуг як для 

клієнта, так і для самого банку. Причину цього слід вбачати у високій 

ризикованості, яка супроводжує операції інвестиційного банкінгу, і може 

бути вирішена  завдяки діяльності професійних спеціалізованих фінансових 

посередників, які займаються лише наданням специфічних банківських 

послуг. В зв’язку з цим, постає питання про необхідність розділення 

діяльності комерційних та інвестиційних банків. Зауважимо, функції 

інвестиційних банків в Україні фактично виконують в повному обсязі 

інвестиційні компанії. Це пов’язано, насамперед, з тим, що згідно наказу № 

368/5 від 5.03.2012 року «Про затвердження Вимог щодо написання 

найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» 

використовувати слово «банк» у назві дозволяється лише тим юридичним 

особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають 

банківську ліцензію, виняток становлять міжнародні організації, що діють на 

території України відповідно до міжнародних договорів, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства 

України [5].  

В свою чергу, інвестиційна компанія згідно українського законодавства 

являє собою торговця цінними паперами, який, окрім проведення інших 

видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного 

інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення [141]. Структура 

послуг, які пропонують вітчизняні інвестиційні компанії, відповідає 

загальним світовим тенденціям розвитку діяльності суб’єктів зазначеної 

сфери ведення бізнесу. Серед них слід виділити: інвестиційний банкінг, 

брокерські послуги, управління активами, проведення ґрунтовних 

досліджень фінансових ринків з метою оптимізації функціонування на них 

банківсько-господарських одиниць. 

В цілому система розвитку інвестиційного банкінгу в Україні 

представлена на рис. 2.19. 
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Рис. 2.19 Система інвестиційного банкінгу в Україні 

          До проблемних аспектів розвитку сфери інвестиційного банкінгу в 

Україні варто віднести, насамперед, неефективність роботи комерційних 

банків у даній сфері, що полягає у короткострокових термінах кредитування, 

нерозвиненості ринку синдикованого кредитування, операцій зі злиттів та 

поглинань, високі відсоткові ставки за вказаними послугами, вибіркову 

участь у фінансування інвестиційний проектів.  

Слід відмітити, що участь вітчизняних банків на ринку капіталів не є 

достатньо активною, а забезпечується переважно за рахунок банків з 

іноземним капіталом голландського, італійського, німецького, російського, 

французького, американського, австрійського походження [147]. Поряд з 

цим, подальший розвиток зазначеної сфери на вітчизняному ринку 

банківських послуг сприятиме ефективному функціонуванню фондового 

ринку, зростанню пропозиції інвестиційних банківських послуг, нарощенню 

ресурсної фінансової бази банківських установ. 

Наступною вартісною детермінантою розвитку міжнародної 

інвестиційної діяльності України слід визначити вплив іноземного капіталу 

на розвиток банківської системи. Участь банків з іноземним капіталом у 

формуванні структури, тенденцій, специфіки функціонування ринку 

банківських послуг має в цілому позитивний вплив на розвиток 

господарських процесів, сприяє економічному зростанню, перспективно 
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позначається на основних показниках розвитку фінансової системи. Крім 

того, присутність іноземного банківського капіталу сприяє розширенню 

ресурсної бази, створює ефективні передумови для залучення іноземних 

інвестицій. Разом з тим, така ситуація підвищує імовірність виникнення 

ризиків надмірного збільшення частки іноземного капіталу. Це може 

призводити до втрати незалежності у формуванні грошово-кредитної 

політики, змін у співвідношенні попиту і пропозиції на кредитному ринку. 

Безперечним є той факт, що залучення іноземного капіталу пов’язане з 

можливим відтоком фінансових ресурсів, зокрема, в наслідок репатріації 

прибутків.  

Допуск іноземного капіталу в банківський сектор є доцільним лише до 

того рівня, за якого зберігається національний контроль за банківською 

системою. За умов забезпечення належних регуляторних засад, ефективних 

інструментів та методів контролю, присутність іноземного капіталу здатна 

поліпшити структуру банківської системи, забезпечити її новими 

технологіями прискореного зростання, сприяти розвитку складових 

корпоративного управління в банках. Крім того, участь іноземного капіталу 

підвищує рівень конкуренції на фінансовому ринку, що змушує вітчизняні 

банки розробляти відповідні напрями конкурентної боротьби, що передбачає 

оптимізацію структури послуг, зниження відсоткових ставок, розвиток 

фінансових ринків. 

Світова практика демонструє приклади, коли країни не тільки зберегли 

власну банківську систему, а й за рахунок виконання нею транзитних, 

накопичувальних та інших функцій, створили додатковий ресурс для 

розвитку національних економік та задоволення необхідних суспільних 

потреб. Це передусім стосується США, Індії, Японії та інших країн. 

Натомість досвід країн Центральної та Східної Європи свідчить, що 

розкриття власних фінансових систем для іноземного капіталу призводить до 

його небезпечної та швидкої концентрації порівняно з параметрами 

національних економік, внаслідок чого економічні процеси у таких країнах 

позбавляються власної ініціативи та набувають залежного характеру. 
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Надмірне залучення фінансових ресурсів на зовнішньому ринку 

призвело до зростання заборгованості банків, а, отже, посилення вразливості 

економіки до дії зовнішніх кризових процесів. Більшість 

системоутворюючих банків у вітчизняній банківській системі перебувають 

під контролем іноземних інвесторів, що, поряд зі значною кількістю 

операторів українського ринку банківських послуг, зумовлює посилення 

боротьби за клієнта. З огляду на це діяльність іноземного капіталу у 

банківській системі України призводить до: поступового витіснення з 

окремих сегментів ринку банківських послуг банків з вітчизняним капіталом; 

низької адаптованості чинної законодавчої бази до міжнародних стандартів 

регулювання банківського капіталу; ризику обмеження суверенітету в 

грошово-кредитній політиці і перспектив реалізації національних 

економічних пріоритетів. 

Зауважимо, що на поточному етапі розвитку України інтереси 

вітчизняних представників банківської системи та іноземних банків не 

завжди співпадають. Так, у країнах ЄС банки сконцентровані на вирішенні 

проблем з ліквідністю, у тому числі, за рахунок припинення фінансування 

закордонних філій та дочірніх банків, виведення з коштів з менш розвинених 

країн. Натомість першочерговим завданням функціонування банківської 

системи України є не лише збереження стабільності, а й розширення 

кредитування реального сектору економіки. У зв’язку з цим, до ризиків, 

пов’язаних з євроінтеграцією банківської системи України, слід віднести:  

 посилення конкуренції на ринку банківських послуг;  

 нарощення валютних дисбалансів у структурі активів і пасивів банків;  

 збільшення розриву між рівнем розвитку фінансового і реального 

секторів економіки, розбалансування сукупного попиту та пропозиції, а 

відтак і платіжного балансу;  

 здійснення банками з іноземним капіталом кредитної політики, яка не 

завжди відповідає національним інтересам стратегічного розвитку 

України;  
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 збільшення зовнішньої залежності банківської системи та каналів 

впливу нестабільності на міжнародних фінансових ринках на ринок 

банківських послуг України;  

 посилення циклічності розвитку фінансової системи, що вимагатиме 

застосування потужних антициклічних заходів банківського 

регулювання, жорсткішого контролю за рухом капіталу, валютним 

ринком, макроекономічними фінансовими показниками.  

         Інтеграція у єдиний ринок ЄС також матиме серйозні наслідки для 

емітентів цінних паперів. З одного боку, емітенти цінних паперів отримають 

у єдиному ринку доступ до широких пулів ліквідності. З іншого боку, в 

аналогічних класах активів вони матимуть повсякденно боротися за 

інвесторів із іншими емітентами. Відповідно, для отримання позитивного 

ефекту від інтеграції у фінансовий ринок ЄС українським емітентам цінних 

паперів буде необхідно підвищити якість їхніх випусків. Зокрема, уряду буде 

необхідно випускати національні боргові цінні папери за ринковими цінами 

із широким діапазоном строків погашення у безпосередній конкуренції із 

іншими урядами єдиного ринку ЄС, для того щоб забезпечити стабільне 

джерело фінансування для управління короткостроковою ліквідністю і для 

довгострокового інвестиційного фінансування та щоб досягти безризикової 

кривої дохідності із орієнтирами ліквідності, яка може слугувати надійною 

основою для визначення ціни неурядових боргових цінних паперів.  

          В свою чергу, доцільним є також посилення надійності та прозорості 

бюджетів організацій для уможливлення конкуренції їхніх випусків цінних 

паперів із випусками інших органів місцевої влади, які випускають боргові 

цінні папери на єдиному ринку ЄС, для того щоб мобілізовувати кошти, що 

видаються необхідними для фінансування реабілітаційних і інвестиційних 

потреб місцевої інфраструктури [82]. 

Основна проблема вітчизняної банківської системи та її 

конкурентоспроможності у світовому масштабі полягає в тому, що питання 

міжнародної діяльності українських банків розглядають головним чином з 
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позицій організації банківських операцій як таких, поза аналізом впливу на 

них процесів фінансової глобалізації та поза детального вивчення їх 

конкурентоспроможності у світовому масштабі. Залишаючись у тіні 

міжнародної фінансової інтеграції, вітчизняні банки не тільки позбавляються 

основних вигод від повномасштабного залучення у міжнародну діяльність, 

але і не в змозі належним чином виконувати свої функції в економіці 

внаслідок обмеженості ресурсної бази в умовах жорсткої конкуренції. Для 

виправлення ситуації, що склалася, українським банкам потрібен певний 

якісний стрибок у міжнародних фінансових відносинах. Це має велике 

значення для стратегічного розвитку економіки країни, і отже, потребує 

регулювання з боку держави.  

В цілому оцінюючи   роль   іноземного   капіталу   в   українській    

банківській   системі,    необхідно    виділити позитивні напрями його впливу на 

вітчизняну економіку, а саме: прискорення розвитку банківського сектору та 

його диверсифікація, як результат – позитивна динаміка на фінансовому 

ринку; посилення конкуренції в банківському секторі та підвищення якості 

обслуговування клієнтів; підвищення рівня кредитування економіки як 

передумови необхідних структурних перетворень; зменшення впливу 

внутрішніх факторів на стабільність функціонування банківської системи; 

покращення міжнародних фінансових рейтингів України та підвищення рівня 

іноземних інвестицій; активізація участі в об'єктивних світових глобальних 

процесах з можливістю недопущення їх негативних впливів для вітчизняного 

банківського сектору.  

         У сучасних умовах розвиток банківських структур, що функціонують у 

світовому фінансовому просторі істотно залежить від обраних ними 

стратегій. Найбільш ефективними стратегіями в найближчі роки стануть 

стратегії, засновані на принципі інтернаціоналізації. Залежно від 

специфічних умов кожен банк повинен формувати свою унікальну стратегію 

інтернаціоналізації з урахуванням його особливостей, традицій в країні 

перебування, досвіду та фінансових можливостей. 
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Відповідність економічних показників розвитку банківської системи 

вимогам Базель-3 також слід розглядати в якості важливої вартісної 

складової інтеграції вітчизняних банків у світовий фінансовий простір. 

Зауважимо, що нові вимоги до банківського нагляду визначили більш 

жорсткі умови стосовно достатності капіталу та ліквідності банків, що 

забезпечило б досягнення основної мети Базельських рекомендацій – 

посилення стійкості банківських систем (рис. 2.20): 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20. Основні вимоги Базель-3 

Нові вимоги ліквідності мають довший проміжок часу для 

імплементації. Так, впровадження коефіцієнту ліквідності заплановано у 

2015 році, а коефіцієнту чистого стабільного фінансування – у 2018 році. 

Зауважимо, що на відміну від банківських систем ряду розвинутих країн 

світу, які функціонують у відповідності до міжнародних стандартів 

Базельського комітету протягом майже 20 років, Україна розпочала роботу у 

напрямі впровадження ключових документів Базельського комітету з 

банківського нагляду відносно недавно. Зокрема, згідно з листом від 

30.12.2004 року №42-412/4010-13749 “Щодо розгляду проекту постанови 

Правління НБУ”, були визначені терміни впровадження засад Базеля-2. 

Проте конкретні заходи із запровадження даних вимог в Україні не були 

реалізовані повною мірою. 

З метою визначення доцільності впровадження базельських 

рекомендацій в Україні, проаналізуємо основні економічні нормативи по 

банківській системі України (рис. 2.21). Отже, спостерігається динаміка щодо 
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збільшення значень усіх розглянутих економічних нормативів. Високі 

показники адекватності регулятивного капіталу, перш за все, забезпечуються 

законодавчо встановленою нормою. В Інструкції про порядок регулювання 

діяльності банків в Україні, затвердженій Постановою Правління 

Національного банку України від 28.08.2001року № 368 визначено 

мінімальний рівень адекватності регулятивного капіталу у розмірі 10%. Для 

банків, що розпочинають банківську діяльність, цей показник має становити: 

протягом перших дванадцяти місяців діяльності (з дня отримання ліцензії) – 

не менше 15%; протягом наступних дванадцяти місяців – не менше 12%; 

надалі – не менше 10% [123]. За таких високих значень достатності 

регулятивного капіталу можна стверджувати, що впровадження вимог Базель 

стосовно даного показника в Україні навряд чи призведе до очікуваного 

економічного ефекту.  

Динаміка нормативних значень розвитку банківської системи 
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Рис. 2.21 Динаміка нормативних значень розвитку банківської системи 

України у 2008-2013 рр. 

 

Формування резервного буферу також втрачає свою необхідність, 

оскільки достатність власного капіталу покриває вимоги щодо мінімального 

рівня регулятивного капіталу та розміру буферного капіталу, що визначені 

Базелем-3. Проте у даному контексті слід також відзначити, що високі 

значення показників забезпечуються ще і за рахунок методики розрахунку 
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Національним банком України нормативу адекватності регулятивного 

капіталу. На відміну від методики розрахунку даного показника, що 

пропонується Базельським комітетом з питань банківського нагляду у Базелі-

2 та Базелі-3, в Україні ще й досі застосовується методика Базеля-1 (у першій 

редакції), де зваження активів на вагові коефіцієнти відбувається відповідно 

до їх базового потенційного кредитного ризику. У цьому випадку не 

враховується ринковий та операційний ризики. 

Розглядаючи показник поточної ліквідності, слід зауважити, що 

збільшення нормативу ліквідності призведе до зменшення ресурсів для 

здійснення кредитно-розрахункових операцій банків, і, як наслідок, 

зменшення прибутків банків, що може мати негативний вплив на розвиток 

системи. Тому, на наш погляд, перехід до базельських стандартів останньої 

редакції повинен бути поступовим і враховувати специфічні особливості 

розвитку вітчизняної банківської системи та досвід розвинутих країн світу 

щодо їх імплементації. Зокрема, доцільним є врахування показника 

левериджу, що дасть можливість брати до розгляду більше факторів при 

оцінці фінансової стійкості банків.  

Комплексне системне врахування вартісних важелів інтенсифікації 

розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків України на 

міжнародному ринку капіталовкладень повинно стати підґрунтям для 

ефективного розвитку їх входження у світовий фінансовий простір. Поряд з 

цим зважаючи на вище зазначене існує об’єктивна необхідність у 

дослідженні ефективності міжнародної інвестиційної діяльності банківських 

установ та обґрунтуванні напрямів її оптимізації. 

 

Висновки до розділу 2: 

 

Дослідження системи детермінант реалізації міжнародної інвестиційної 

діяльності комерційних банків України дозволило зробити наступні 

висновки. 
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Інтеграція України у світовий фінансовий простір пов’язана, передусім, з 

розвитком міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків. В цьому 

зв’язку важливим є визначення її конкретних регуляторних детермінант. Їх  

сукупність слід розглядати на трьох рівнях: міжнародному, георегіональному та 

національному. На міжнародному рівні основні детермінанти регулювання 

інвестиційної діяльності банківських установ реалізуються, зокрема, в 

процесі взаємодії в цій сфері з міжнародними фінансовими організаціями та 

Світовою організацією торгівлі, на георегіональному рівні - це взаємодія в 

рамках Угоди про Асоціацію України з ЄС та приведення національного 

банківського законодавства у відповідність з вимогами Базель-3, 

національний рівень регулювання розкривається в контексті ринкового та 

державного управління інвестиційною діяльністю. 

Інвестиційна діяльність банків характеризується такими ознаками: 

надання грошових коштів на довгостроковій основі на умовах платності, 

повернення, строковості з метою реалізації інвестиційних проектів. 

Банківський кредит є одним із можливих джерел інвестиційних ресурсів. 

Займаючись кредитно-інвестиційною діяльністю, банки виходять на 

інвестиційний ринок як особливі суб'єкти, які виконують не стільки роль 

інвестора, скільки роль посередника, який акумулює на ринку тимчасово 

вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб та трансформує їх у 

кредитні ресурси інвестиційного призначення. Участь банків в інвестиційних 

процесах сприяє рівномірному розподілу фінансових ресурсів між різними 

сферами підприємницької діяльності. 

В контексті виходу України на світовий ринок капіталовкладень 

пріоритетного значення набуває формування системи вартісних важелів, що 

забезпечать якісне підґрунтя для розширення зазначеного процесу. Йдеться, 

насамперед, про ті детермінанти розвитку міжнародної інвестиційної 

діяльності комерційних банків, які безпосередньо пов’язані з реалізацією 

основних завдань їх діяльності на світовому фінансовому ринку в контексті 

використання сучасних методів та інструментів стимулювання економічної 
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складової інвестиційної активності банківських установ. До основних 

вартісних важелів виходу комерційних банків України на світовий ринок 

капіталовкладень віднесено наступні: розвиток ринку цінних паперів, 

розвиток системи інвестиційного банкінгу, розширене застосування IPO, 

приведення економічних показників банківської системи відповідно до вимог 

Базель-3, оптимізація спливу іноземного банківського капіталу. 

Для ефективного виходу українських банків на світовий фінансовий 

ринок необхідно вжити комплекс заходів, напрями та економічні орієнтири 

реалізації яких повинні передбачати: гармонізацію українського 

законодавства з міжнародними нормами; спрощення системи виходу банку 

на світовий ринок з боку національного законодавства та розширення 

спектру послуг, які можуть надаватися українськими банками; забезпечення 

доступу до світового фінансового ринку шляхом скасування (оптимізації) 

обмежень на фінансові операції, виконання положень Угоди про Асоціацію з 

ЄС, вдосконалення системи стандартизації та сертифікації, створення 

ефективного механізму захисту внутрішнього ринку і захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях: [69; 72; 76; 206; 207]. 
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РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 

3.1. Методика розрахунку економічної ефективності 

міжнародного інвестування у банківському секторі 
 

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується 

інтенсифікацією глобалізаційних процесів в усіх сферах і напрямах 

економічної діяльності. Це стосується, зокрема, і фінансового сектору. 

Фінансову глобалізацію, з одного боку, доцільно розглядати як складову 

економічної, з іншого – ряд її важливих елементів є наслідком розвитку  

фінансового середовища. Йдеться, насамперед, про зростання вільних 

грошових капіталів, їх переміщення між країнами, появу нових фінансових 

інструментів. Глобалізація фінансової сфери має найвищі темпи розвитку у 

порівнянні з аналогічними процесами в інших економічних сферах. 

Основною її тенденцією є посилення ролі країн, що розвиваються, в 

зазначених процесах. Тому світовий фінансовий простір виступає 

глобальною системою акумулювання фінансових ресурсів з розподілом та 

перерозподілом між його суб’єктами.   

Фінансова глобалізація здійснює вагомий вплив на загальне економічне  

зростання, переважно, за рахунок підвищення глобальної пропозиції капіталу 

та стимулювання розвитку національної фінансової системи, що підвищує 

ефективність розподілу ресурсів, створює нові фінансові інструменти та 

покращує якість банківських послуг.  

Вплив глобалізації, в тому числі її фінансової складової, сприяє 

подальшому розвитку господарських процесів в Україні, підвищує рівень 

економічної відкритості, створює передумови для інтенсифікації процесів 

включення економіки країни до глобальної господарської системи. Разом з 

тим, ринок фінансових послуг характеризується недостатньо високим 

ступенем взаємодії зі світовим фінансовим простором. Це вимагає розробки 

методів та інструментів економічної політики на державному рівні, 

покликаних сприяти забезпеченню умов для залучення інвестицій та 
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розвитку кредитних операцій. Така політика інтегрування України у світовий 

фінансовий ринок передбачає ґрунтовний аналіз сучасних особливостей, 

тенденцій, структури і динаміки розвитку світового господарства, 

обґрунтування раціональних інтегративних векторів, вибору шляхів 

мінімізації ризиків, які супроводжують зазначені процеси.  

Поряд з цим, варто зауважити, що інтенсифікація банківської діяльності 

за національні межі і зростання міжнародних банківських інвестицій 

спричиняють загрозу глобальних банківських криз. В цьому зв’язку 

необхідним є застосування виважених підходів до розробки політики 

розвитку пріоритетів банківського співробітництва у цьому напрямі, 

обґрунтування можливих позитивних та негативних факторів стимулювання 

іноземного інвестування в країну. 

З розвитком фінансового ринку, міжнародної інтеграції кредитної 

системи посилюються не лише позитивні тенденції у банківській сфері, а й 

потенціальні загрози. Зростає чутливість національних економік до світових 

кризових явищ, знижується ефективність монетарного регулювання на 

національному рівні, зростає інтенсивність міжнародного руху банківського 

капіталу. Зокрема, відбувається не лише переливання власного капіталу 

банків, але й міжнародний рух позичкового капіталу, зосередженого у 

банківській сфері.  

В основі міжнародних банківських інвестицій лежать  нерівномірності 

економічного розвитку окремих економічних суб’єктів, галузей, країн, 

регіонів. До основних передумов, що спричиняють міжнародний рух 

банківського капіталу, слід віднести наступні: прагнення до розширення 

ринкового сегменту; прагнення зберегти клієнтів, які розширюють діяльність 

за межі країни; прагнення до диверсифікації діяльності та забезпечення 

стабільності; бажання уникнути обмеження національного законодавства 

щодо окремих видів банківської діяльності;  отримання доступу до дешевих 

ресурсів або можливості більш ефективного розміщення наявної ресурсної 

бази;  бажання оптимізувати податкові платежі або політичні ризики тощо. 
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Основними складовими міжнародного руху банківського капіталу є 

прямі інвестиції у вигляді створення нових банків на зарубіжних ринках, 

відкриття зарубіжних підрозділів, придбання пакетів акцій іноземних банків, 

інвестування в цінні папери. Створення дочірніх банків на зарубіжних 

ринках є достатньо ризикованим, тому більшість банків іде шляхом 

придбання готових банківських бізнесів або відкриття зарубіжних 

підрозділів. Рух іноземного банківського капіталу у формі придбання 

банківського бізнесу стає передумовою розвитку міжнародного банківського 

кредитування. Іноземні банки та банки за участю іноземного капіталу, які 

функціонують на ринках, що розвиваються, де більш привабливі умови 

розміщення ресурсів, мають широкі можливості отримання позик у 

материнських банків, розміщення євробондів тощо. Центральні банки країн 

СНД навіть змушені обмежувати обсяги міжнародних запозичень 

вітчизняних банків.  

       За своєю економічною сутністю банки виступають об’єднуючою ланкою 

для підприємств, держави та споживачів. Їх основні функції полягають в 

акумулюванні фінансових ресурсів та їх перерозподілі у відповідності з 

господарськими потребами; управлінні грошовим обігом; забезпеченні засад 

власної прибутковості поряд із реалізацією загальнодержавних суспільних 

пріоритетів. Поступова трансформація національної економіки та розвиток 

ринкових відносин відкрили нові напрями діяльності банківського сектора, 

даючи можливість розширити спектр банківських послуг. Особливої уваги в 

цьому аспекті, на нашу думку, заслуговує банківська інвестиційна діяльність.  

Вплив банківської системи України на глобальний банківський ринок є 

незначним. Причини цього слід вбачати у низькому рівні капіталізації. Адже 

одним із основних індикаторів розвитку банківської системи, що 

характеризує ступінь довіри до банків, є саме цей показник. Стійкість, 

надійність, тенденції та динаміка розвитку економічної системи держави 

значною мірою визначаються обсягом та якісними параметрами банківського 
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капіталу. Капітал українських банків, незважаючи на поступове зростання 

показника балансового капіталу, залишається досить низьким (рис. 3.1.): 

Динаміка зміни частки капіталу банків у ВВП України 
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Рис. 3.1. Динаміка зміни частки капіталу банків 

у ВВП України, 2009-2015 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [87; 127]. 
 

         Зазначена частка становить лише 12-13% від ВВП, тоді, наприклад, у 

Росії цей показник дорівнює 37,2 %, а у країнах Центральної Європи - понад 

40 %. Іншими шляхами капіталізації виступають субординований борг і 

нарощування прибутку. Наступним важливим індикатором розвитку 

банківської системи є сумарний обсяг активів. Величина активів усіх 

українських банків є порівняно невисокою, а отже їх вплив на світовий 

банківський ринок досить незначний (рис. 3.2): 

Динаміка активів банківської системи України у 2008-2015 р.р., млн. 
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Рис. 3.2. Динаміка обсягу активів банків України у 2008-2015 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [87; 127] 
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       Разом з тим, ситуація, представлена на рис. 3.2. дозволяє робити 

оптимістичний прогноз, що спирається на динамічне зростання обсягів 

банківських активів за останні 4 роки. Варто також зазначити, що участь 

комерційних банків в інвестиційному процесі має як позитивні, так і 

негативні моменти. До позитивних можна віднести наступні. По-перше, 

діяльність банків у якості суб’єктів фондового ринку формує конкурентні 

засади його розвитку, що, в свою чергу, призводить до зниження рівня витрат 

інвесторів. По-друге, інвестування в цінні папери сприяє диверсифікації 

активів, покращенню показників стабільності банківських установ, 

підвищенню рівня надійності коштів населення, що зберігаються в них. По-

третє, взаємна інтегрованість банківського та індустріального капіталів 

сприяє розширенню інформаційних потоків, зростанню 

конкурентоспроможності промислових підприємств і банків. Поряд з цим 

слід визначити негативні аспекти участі комерційних банків в 

інвестиційному бізнесі, а саме:  

а) операції з цінними паперами є досить ризиковим видом діяльності;  

б) збитки банків від зміни курсової вартості цінних паперів або невдалого їх 

розміщення при емісії цінних паперів можуть зашкодити інтересам банків, 

дестабілізувати банківську систему;  

в) поєднання банківського та інвестиційного бізнесу може спричинити 

конфлікт інтересів між структурними підрозділами банку. 

Емісію цінних паперів комерційні банки України використовують при 

створенні банку з метою розширення його операцій, а також при формуванні 

ресурсів для своїх активних операцій. Причини низької активності 

комерційних банків на ринку цінних паперів слід вбачати, передусім, в 

низькій ліквідності акцій український підприємств; низькій доходності; 

обмеженні доступу до інформації про фінансово-господарську діяльність 

підприємств. На відміну від західних держав, де інвестор може отримати 

будь-які дані про емітента, в Україні така можливість поки що відсутня. 
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       Все вище зазначене вимагає розробки методики оцінки міжнародної 

інвестиційної діяльності банківських установ з метою зосередження 

основних зусиль держави та інших суб’єктів господарювання на найбільш 

перспективних її складових. Запропонована методика ґрунтується, 

насамперед, на таких положеннях. По-перше, необхідність аналізу 

переміщення інвестиційних ресурсів у формі прямих та портфельних 

банківських інвестицій як з країни, так і в неї. Причини цього слід вбачати в 

тому, що дослідження обох напрямів руху інвестицій дає змогу повніше 

зрозуміти переваги та недоліки обох процесів і визначити перспективні 

напрями збільшення прибутку від інвестицій за кордон. По-друге, 

визначення основних напрямів та складових інвестиційної активності банків 

та їх ролі у економічному розвитку національної економіки в цілому і 

банківської системи, зокрема. По-третє, обґрунтування значення іноземних 

інвестицій в цінні папери та акції як елементи інвестиційного портфеля. По-

четверте, врахування в якості інвестицій банків довгострокових кредитів, які 

мають схожу з останніми природу. По-п’яте, необхідність комплексного 

аналізу зазначених коефіцієнтів у динаміці, що дає змогу проаналізувати 

основні тенденції їх зміни. 

        До основних показників ефективності міжнародної інвестиційної 

діяльності варто віднести, зокрема,  коефіцієнт частки інвестицій в цінні 

папери у зовнішніх активах банків, коефіцієнт частки фінансового сектору у 

загальному обсязі прямих інвестицій, коефіцієнт частки прямих інвестицій з 

країни до прямих інвестицій в країну, динаміку нормативів інвестування в 

цінні папери до загального інвестування, коефіцієнт частки довгострокових 

кредитів банків у загальному обсязі зовнішніх активів, коефіцієнт частки 

портфельних інвестицій з країни до прямих інвестицій в країну, коефіцієнт 

співвідношення іноземних інвестицій в боргові інструменти до інвестицій у 

пайові інструменти та ін. (рис. 3.3). Ці та інші запропоновані показники 

мають розглядатися в тісному взаємозв’язку та динаміці, оскільки їх 
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комплексний вплив визначає основні тенденції розвитку міжнародної 

інвестиційної діяльності банківських установ. 
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Рис. 3.3. Показники ефективності міжнародної інвестиційної  

діяльності банківських установ* 
* – складено автором за матеріалами [10; 35; 37] 

 

Серед зазначених на рис. 3.3 показників виокремимо та проаналізуємо 

наступні: 
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1. Динаміка міжнародних інвестицій України на початок 2010-2015 рр. (рис. 

3.4.): 
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Рис 3.4. Динаміка міжнародних інвестицій України на початок 2010-2015 рр.* 
* – складено автором за матеріалами [87; 127] 
 

Представлена ситуація діє змогу відзначити, по-перше, динамічний 

розвиток прямого та портфельного інвестування. За період 2010-2015 рр. 

найбільші обсяги прямих та портфельних інвестицій в Україну були 

зафіксовані в 2013 році, у зворотному напрямі – в 2011 та 2013 рр. 

По-друге, переважання обсягів прямих над портфельними інвестиціями, 

що зумовлено, насамперед, вищим ступенем їх доходності. По-третє, низьку 

частку прямих та портфельних інвестицій з України у загальному обсязі 

зворотних потоків (рис. 3.5.): 
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Рис. 3.5. Співвідношення прямих та портфельних інвестицій з України та в 

Україну у 2010-2015 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [87; 127]  
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Це дозволяє зробити висновок про доволі помірний ступінь розвитку 

іноземного інвестування з України. 

2. Коефіцієнт частки інвестицій в цінні папери у зовнішніх активах банків, 

що розраховується за формулою: 

Кчінв = 
активизовнішніЗагальні

папериціннівбанківінвестицізовнішніхОбсяги
                                                    (3.1.)      

У міжнародній банківській діяльності на придбання цінних паперів банки 

спрямовують значну частину коштів (від 1/3 до 1/5 грошових ресурсів). В 

українських банках частка портфеля цінних паперів у сукупних активах дещо 

зросла, але вкладення в цінні папери становить близько 6% загальних активів 

банківської системи України, а частка інвестицій банків в цінні папери за 

кордон набагато нижча (рис. 3.6): 
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Рис. 3.6. Динаміка коефіцієнту частки в цінні папери у зовнішніх активах 

банків у 2010-2015 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [44; 127] 

Зростання розглянутого коефіцієнту зумовлене, передусім, зростанням 

обох його складових, хоча навіть за таких умов слід відмітити надто низький 

його рівень. 

3. Коефіцієнти частки інвестицій банків в боргові цінні папери у загальному 

обсязі портфельних інвестицій з України та в Україну, що розраховується за 

формулами: 



 137 

КПФІу = 
УкраїнизінвестиційхпортфельниобсягЗагальний

паперицінніборговіубанківінвестиційОбсяг
                                                              (3.2) 

КПФІ =
УкраїнувінвестиційхпортфельниобсягЗагальний

паперицінніборговіубанківінвестиційОбсяг
                                       (3.3) 

         Коефіцієнти, розраховані за наведеними формулами у динаміці 

представлені на рис. 3.7: 
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Рис. 3.7. Динаміка частки інвестицій банків в боргові цінні папери 

у загальному обсязі портфельних інвестицій 

з України та в Україну, 2010-2015 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [44; 127] 

         Зменшення значень частки інвестицій банків у боргові цінні папери у 

загальному обсязі портфельних інвестицій з України та частки інвестицій у 

боргові цінні папери у загальному обсязі портфельних інвестицій в Україну 

обумовлене загальною тенденцією до зниження портфельних інвестицій в 

обох напрямах та обсягах інвестування в цінні папери в останні роки. 

Низький рівень обох показників підтверджує також їх порівняння з 

аналогічними показниками окремих країн світу.  

       Якщо в Україні в період 2010-2015 рр. частка інвестицій банків у боргові 

цінні папери у загальному обсязі портфельних інвестицій з України складала 

не більше 0,2, то в Росії, Франції, США, Японії, Казахстані, Польщі вона 

коливалася в межах 0,4-0,9 в 2015 році.  

Частка інвестицій у боргові цінні папери у загальному обсязі 

портфельних інвестицій в країну знизилася до 0,15, тоді як в зазначених вище 

країнах вона складала від 0,2 до 0,8 (рис. 3.8): 
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Частка боргових цінних паперів у загальному обсязі 

міжнародних портфельних інвестицій окремих країн світу у 

2015 р.
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Рис.  3.8. Частка боргових цінних паперів у загальному обсязі міжнародних 

портфельних інвестицій* 
* – складено автором за матеріалами [8]. 

 

 Зауважимо, що представлена на рис. 3.8 ситуація свідчить про 

тенденцію до переважання частки боргових цінних паперів у портфельних 

інвестиціях розглянутих країн за кордон над аналогічною часткою в країну. 

Слід також відмітити, що значною часткою боргових цінних паперів у 

загальному обсязі портфельних інвестицій за кордон характеризувалися в 

2015 році країни ЄС, зокрема, Німеччина, Великобританія, Польща. Разом з 

тим, частка боргових цінних паперів у загальному обсязі портфельних 

інвестицій в країну мала високі значення в цих країнах, а також в США та 

Японії.  

        Зважаючи на рівень розвитку наведених країн, цей досвід може бути 

корисним для запозичення і для України. 

4. Коефіцієнти частки боргових цінних паперів у зовнішніх зобов’язаннях 

банків та загальному обсязі зовнішнього боргу України (див. рис. 3.8):   

КЦПз = 
банківязаньзобовзовнішніхобсягЗагальний

паперівціннихборговихОбсяг

'
                                                                      (3.4) 

КЦПзб = 
боргуозовнішньогваловогообсягЗагальний

паперівціннихборговихОбсяг
                                                                        (3.5.) 
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Рис. 3.9. Частка боргових цінних паперів у зовнішніх зобов’язаннях банків та 

загальному обсязі зовнішнього боргу України* 
* – складено автором за матеріалами [8]. 
        

          Зниження частки боргових цінних паперів у загальному обсязі валового 

зовнішнього боргу, представлене на рис. 3.8., викликане, насамперед, 

зростанням його обсягу. 

5. Коефіцієнт частки фінансового сектору у загальному обсязі прямих 

інвестицій з України та в Україну (див. рис. 3.9.): 

КФСпу =
УкраїнизінвестиційіноземнихпрямихОбсяг

секторуофінансовогінвестиційОбсяг
                                          (3.6.) 

КФСп =
УкраїнувінвестиційіноземнихпрямихОбсяг

секторфінансовийуінвестиційОбсяг
                                               (3.7) 
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Рис. 3.10. Динаміка коефіцієнту частки фінансового сектору у загальному 

обсязі прямих інвестицій з України та в Україну* 
* – складено автором за матеріалами [8]         
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Слід зауважити, що розглянуті частки мають тенденцію до зниження, 

що обумовлено зниженням обсягів інвестиційної активності. Розмір 

коефіцієнтів залишається поки що незначним.  

Наступним показником, що представляє інтерес для дослідження є 

частка в структурі активних та пасивних операцій банків їх довгострокових 

кредитів. Він може бути представлений у наступному вигляді: 

6. Коефіцієнт частки довгострокових кредитів банків у загальному обсязі 

зовнішніх активів та зобов’язань (див. рис. 3.11): 

КДКа = 
активівзовнішніхобсягЗагальний

банківкредитівовихдовгострокОбсяг
                                                        (3.8) 

КДКп = 
пасивівобсягЗагальний

банківкредитівовихдовгострокОбсяг
                                                        (3.9) 
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Рис.  3.11 Динаміка коефіцієнтів частки довгострокових кредитів банків у 

загальному обсязі зовнішніх активів та зобов’язань* 
* – складено автором за матеріалами [87; 127] 

 

Ринок цінних паперів є недостатньо розвиненим в Україні, що стримує 

розвиток вітчизняної банківської системи. Саме тому довгострокові кредити 

банків за кордон варто розглядати в якості додаткового джерела підвищення 

інвестиційної активності. Разом з цим, варто зауважити, що їх частка у загальному 

обсязі зовнішніх активів залишається незначною. Географічний розподіл 
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довгострокових кредитів, наданих нерезидентам на початок 2013 року має 

наступний вигляд (рис. 3.12): 

Рис. 3.12 Географічний розподіл довгострокових кредитів, 

наданих нерезидентам на 01.01.2016 р. * 
* – складено автором за матеріалами [87; 127]  

Основними позичальниками, згідно зазначеного розподілу, виступають Росія, 

Грузія, США. Крім того серед них варто виділити такі країни-донори 

інвестиційних ресурсів як Німеччина, Великобританія, Ізраїль. Такий  

географічний розподіл довгострокових кредитів може бути пояснений, насамперед, 

наявністю стійких економічних зв’язків із зазначеними країнами, розвитком 

співробітництва на мікрорівні між суб’єктами господарювання цих держав та 

вітчизняними юридичними особами, зацікавленістю їх умовами, які пропонуються 

комерційними банками для отримання кредитних ресурсів. 

З точки зору структури пасивів варто зауважити, що частка довгострокових 

кредитів банків у загальному обсязі пасивів, у порівнянні з попередньою, є значно 

вищою.  

7. Коефіцієнт частки інвестицій банків в цінні папери, що дають право на 

участь в капіталі, у загальному обсязі портфельних інвестицій з України (див. 

рис. 3.13): 

КЦПк = 
УкраїнизінвестиційхпортфельниобсягЗагальний

капіталівучастьнаправодаютьщопапериціннівбанківінвестиційОбсяг ,
 (3.10) 

Географічний розподіл довгострокових кредитів, наданих  
нерезидентам, 01.04.2016 р. 
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Частка інвестицій банків в ЦП , що дають право на участь в капіталі у загальному обсязі 

портфельних інвестицій з України
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Рис. 3.13  Коефіцієнт частки інвестицій банків в цінні папери, що дають 

право на участь в капіталі, у загальному обсязі портфельних інвестицій з 

України, 2010-2015 рр. * 

* – складено автором за матеріалами [87; 127]. 

 

Коефіцієнт частки інвестицій банків в цінні папери, що дають право на 

участь в капіталі, у загальному обсязі портфельних інвестицій з України у 

період 2010-2015 рр. в цілому характеризується нестійкими тенденціями. В 

2011 році відмічено значне його зниження. Це пов’язано, передусім, із 

запровадженням нових пріоритетів державної політики в інвестиційній сфері, 

змінами у світовій економіці. Натомість варто відзначити позитивні 

зрушення розглянутого коефіцієнту протягом 2011-2013 рр., які змінилися 

тенденцією до зменшення у 2014-2015 рр. 

8. Коефіцієнт співвідношення закордонних інвестицій в боргові інструменти 

до інвестицій в пайові інструменти: 

КБІ-ПІ = 
рументипайовіінствбанківінвестиційхзакордонниобсягЗагальний

иінструментборговівбанківінвестиційхзакордонниобсягЗагальний
        (3.11) 

        Обидві складові коефіцієнту, а саме обсяги закордонних інвестицій 

банків у боргові та пайові  інструменти мають тенденцію до зростання, 

зниження коефіцієнта обумовлене переважанням обсягів інвестицій в боргові 

цінні папери майже в 1,5 рази над обсягами інвестицій в пайові інструменти  

у 2012-2015 рр. (рис. 3.14): 
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Коефіцієнт співвідношення закордонних інвестицій в боргові інструменти до інвестицій у 

пайові інструменти
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Рис. 3.14 Коефіцієнт співвідношення закордонних інвестицій в боргові 

інструменти до інвестицій в пайові інструменти, 2010-2015 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [87; 127] 
 

9. Динаміка нормативів інвестування в цінні папери та загального 

інвестування (див. рис. 3.15).  Динаміка зазначених нормативів не перевищує 

допустимих значень, що є позитивним для розвитку банківської системи в 

цілому та сфери інвестування зокрема, проте за розглянутий період вона є 

негативною. Крім того, значення нормативів є досить низькими.  

 

Рис. 3.15 Динаміка нормативів інвестування в цінні папери 

та загального інвестування, 2013-2017 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [8] 

 

10. Динаміка розвитку філій та дочірніх компаній банків України за 

кордоном та банків з іноземним капіталом в Україні (рис. 3.16): 
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Рис. 3.16 Динаміка розвитку філій та дочірніх компаній банків України за 

кордоном та банків з іноземним капіталом в Україні, 2008-2013 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [8]. 

 

Представлена на рис. 3.16 динаміка свідчить про значне переважання 

кількості банків з іноземним капіталом на території України над кількістю 

аналогічних з українським капіталом за кордоном. Проте динаміка зростання 

присутності філій та дочірніх компаній банків України за кордоном має 

позитивну динаміку. В цьому зв’язку слід зауважити, що присутність іноземних 

банків у банківських системах приймаючих країн має як позитивні, так і 

негативні наслідки. До негативних варто віднести такі: а) діяльність іноземних 

банків може створювати додаткові ризики для банківської системи, а саме 

ризик банкрутства материнського банку, ризик спекулятивної діяльності; б) 

іноземні банки можуть нав’язувати модель деформованого розвитку, коли цілі 

іноземних банків не збігаються з соціально-економічними пріоритетами 

країни; в) у період банківських криз іноземні банки можуть «експортувати» 

нестабільність [10, 12].  

Серед позитивних наслідків пріоритетне значення належить наступним: 

сприяння залученню іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази; 

посилення конкуренції на ринку банківських послуг і розширення переліку 

якісних банківських продуктів [13]; запровадженню сучасних банківських 

технологій і фінансових інновацій; сприяння витісненню з ринку економічно 
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слабких банків, що сприяє посиленню довіри до вітчизняної банківської системи 

юридичних та фізичних осіб. В цілому світовий фінансовий простір 

характеризується тенденцією до різновекторної трансформації  банківського 

капіталу. Це створює умови для формування нових інтегрованих структур, зміни 

географічної спрямованості фінансових ресурсів, створення системи пріоритетів та 

ризиків розширення присутності іноземного банківського капіталу. Зокрема, для 

України зазначена ситуація спричиняє збільшення обсягів іноземних інвестицій, 

сприяє розширенню ресурсної бази банків.  

Поряд з цим слід зважати на низку фінансових ризиків, які не тільки можуть 

призвести до втрати самостійності та керованості у сфері грошово-кредитної 

політики, несподіваних коливань ліквідності та відпливу фінансових ресурсів із 

негативними наслідками для стану платіжного балансу, а й до диспропорції в 

структурі ринку кредитних і депозитних продуктів, що посилює рівень 

доларизації національної економіки, та стає загрозою стабільності 

національної грошової одиниці. Частка капіталу в загальних іноземних 

активах  представлена на рис. 3.17. 
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Рис. 3.17 Частка капіталу в загальних іноземних активах, %* 
* – складено автором за матеріалами [8]. 

 

Найбільша частка належить Росії, Кіпру, Франції, Швеції, Австрії, 

Німеччині, Нідерландам. Придбання банку в Україні має низку переваг перед 
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створенням філій іноземних банків на території країни. Зокрема, купуючи 

контрольний пакет акцій, інвестор отримує доступ до вже існуючого бізнесу, 

адаптованого до національних особливостей. Інтенсивність реалізації 

операції злиття та придбання також пов’язана з можливістю іноземних банків 

одержувати надприбуток за рахунок просторового процентного арбітражу, 

залучаючи кошти на депозит у країнах із порівняно низькою депозитною 

ставкою й розміщуючи їх на території України під значно вищі відсотки. У 

разі збереження тенденції активності на національному ринку 

корпоративного контролю банківського сектору існує небезпека переходу 

основної частини банківської системи у власність транснаціональних 

фінансово-банківських груп.  

Ринок корпоративного контролю розвивається як система економічних 

відносин щодо перерозподілу прав власності шляхом проведення операцій 

злиття та придбання контрольного пакета акцій компанії або банку [84]. Тому 

надвисокий рівень залежності національної банківської системи від 

економічної ситуації в інших країнах може негативно впливати на 

стабільність вітчизняних банків через дестабілізаційні процеси на світовому 

фінансовому ринку. 

Комплексне дослідження розглянутих показників дозволяє зробити 

наступні висновки. По-перше, ефективність іноземної інвестиційної 

діяльності напряму залежить від рівня та динаміки показників, 

запропонованих згідно нашої методики. По-друге, цю категорію неможливо 

розглядати відокремлено від аналізу впливу іноземного капіталу на розвиток 

банківського сектору, оскільки ці процеси є взаємопов’язаними. По-третє, 

іноземна інвестиційна діяльність комерційних банків розвивається у напрямі 

прямого та портфельного інвестування. По-четверте, в структурі 

портфельних інвестицій банківських установ переважають вкладення в 

боргові цінні папери. По-п’яте, інвестиції у створення філій та відділень за 

кордоном поступово зростають, але у порівнянні з масштабами залучення 

капіталів з-за кордону знаходяться на достатньо низькому рівні. Все вище 
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зазначене вимагає більш ґрунтовного дослідження вітчизняних умов 

розвитку інвестиційної активності комерційних банків. 

 

3.2. Економічні виміри міжнародної інвестиційної діяльності 

комерційних банків України 

 

Основою ефективного розвитку національної економічної системи, 

фактором прискорення темпів її зростання виступає формування 

сприятливого інвестиційного середовища з раціональною структурою 

розподілу ресурсів. Саме банківські установи за рахунок капіталів 

вітчизняного та іноземного походження можуть забезпечити фінансування 

інвестицій, оптимізувати структуру, динаміку розвитку та специфіку 

функціонування національної фінансової системи як складової глобального 

економічного простору. Це обумовлює особливе значення комерційних 

банків у сприянні розвитку ринку інвестиційних ресурсів. 

Зважаючи на те, що сфера банківського інвестування України є 

складовою світового інвестиційного простору, економічні виміри 

інвестиційної діяльності комерційних банків, насамперед, залежать від 

основних детермінант розвитку системи в цілому. На нашу думку, їх 

доцільно розділяти на загальні та конкретні, які є взаємопов’язаними і мають 

розглядатися за допомогою комплексного підходу. До першої групи варто 

віднести наступні: рівень привабливості інвестиційного середовища, рівень 

розвитку банківської системи, ступінь розвитку банківського законодавства, 

ступінь розвитку ринку цінних паперів.  

В якості специфічних вимірів варто виділити структуру та динаміку 

кредитно-інвестиційного портфелю, динаміку частки довгострокових 

кредитів та цінних паперів в активах, динаміку зміни основних інвестиційних 

ресурсів комерційних банків, структуру інвестиційних активів банківських 

установ. У комплексному систематизованому вигляді зазначені елементи 

представлені на рис. 3.18: 
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Рис. 3.18 Систематизація основних економічних вимірів інвестиційної 

діяльності комерційних банків* 
* – складено автором. 

 

Зазначені елементи повинні бути досліджені у їх взаємозв’язку та 

взаємовпливі на розвиток інвестиційної діяльності комерційних банків. 

Першим загальним виміром виступає рівень привабливості інвестиційного 

середовища. В цьому зв’язку слід відзначити наступне. Формування 

інвестиційного клімату в Україні має свої особливості. Серед них 

пріоритетне значення мають такі.  

По-перше, застосування рівних умов щодо діяльності вітчизняних та 

іноземних інвесторів, відсутність тенденції до націоналізації іноземних 

інвестиційних ресурсів. По-друге, наявність гарантій щодо повернення 

іноземному інвестору його ресурсів та доходів від їх використання у будь-
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якій формі (мито не сплачується). По-третє, гарантування з боку держави 

безумовного переказу фінансових ресурсів у формі прибутків від 

інвестиційної діяльності закордон, в країну походження інвестицій.  

По-четверте, високий ступінь захищеності іноземних інвестиційних 

ресурсів на основі застосування положень Конвенції про порядок вирішення 

інвестиційних суперечок між суб’єктами світового господарства. По-п’яте, 

важливою передумовою формування сприятливого інвестиційного клімату є 

усунення в 2009 році адміністративного бар’єру для входження іноземного 

капіталу в Україну щодо обов’язковості реєстрації іноземних інвестицій.  

По-шосте, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та 

кредитування» від 27.04.2010 № 2155 знято обов’язковість реєстрації 

іноземної інвестицій та необхідність реєстрації інвестиції за двома різними 

процедурами. По-сьоме, з початку 2012 року набрав чинності Закон України 

№ 2623 “Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом 

“єдиного вікна”. Основна його перевага полягає у визначенні правових та 

організаційних засад відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією 

інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”.  

По-восьме, розробка національної програми економічного 

реформування, яка передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на 

покращення основних показників ділового середовища в Україні. Серед них 

слід особливо відмітити ті, які пов’язані з оптимізацією процесів 

ліцензування, відкриття та ліквідації підприємств, покращення дозвільної 

системи, створення передумов для розробки ефективних митних процедур. 

Зазначені напрями реформування будуть мати позитивний вплив на розвиток 

інвестиційного середовища, реалізацію пріоритетів участі в ньому 

комерційних банків. Проблемні аспекти формування інвестиційного 

середовища представлені на рис. 3.19. 
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Рис. 3.19 Проблемні аспекти формування інвестиційного 

середовища України* 

* – складено автором за матеріалами [57; 98] 

Серед держав, які інвестують найбільші обсяги фінансових ресурсів у 

формі прямих капіталовкладень варто виділити: Кіпр, Німеччина, 

Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Франція, Швеція, 

Віргінські Острови, США.  Наступним загальним виміром виступає рівень 

розвитку банківської системи, що має свою специфіку. Особливості розвитку 

банківської системи України на сучасному етапі варто розглядати з точки 

зору їх макро- та мікроекономічного спрямування. До основних 

макроекономічних напрямів розвитку банківської системи слід віднести 

наступні. По-перше, поступовий вихід України із фінансової кризи, яка мала 

О
сн

о
в

н
і 

д
ет

ер
м

ін
а
н

т
и

 ф
о
р

м
у

в
а

н
н

я
 і

н
в

ес
т
и

ц
ій

н
о
г
о

 с
ер

ед
о
в

и
щ

а
 в

 У
к

р
а

їн
і 

 

Політико-правові 

Політична нестабільність 

Недостатній рівень розробки законодавства 

Непрозорість державної політики 

 
Економічні 

Нестабільність національної грошової 

одиниці 

Відтік капітальних ресурсів 

Недостатність внутрішнього інвестування 

 
Організаційні 

Недостатній рівень розвитку фондового 

ринку 

Відсутність розвиненої мережі 

інституційних інвесторів 

Складність організаційних процедур 

реєстрації 



 151 

негативні економічні наслідки. Це обумовлює необхідність залучення 

фінансових ресурсів та  реалізації заходів щодо реформування фінансової 

сфери. По-друге, нарощення вітчизняними банківськими установами 

фінансових потужностей на основі підвищення рівня капіталізації. Це створює 

нові вектори розвитку кредитно-інвестиційної діяльності. Особливого 

значення ці вектори набувають в умовах зростання попиту на фінансові 

ресурси з боку суб’єктів господарювання. 

 По-третє, підвищення вартості фінансових ресурсів, що супроводжується 

обмеженими кредитними операціями. По-четверте, показники ліквідності 

банківських установ демонструють зростаючу динаміку, що змушує їх 

обирати ефективні напрями підвищення прибутковості. По-п’яте, необхідність 

значних обсягів фінансової підтримки для інвестування у вітчизняну 

економіку. Тут слід відзначити неможливість акумулювати такі ресурси 

виключно за рахунок національних капіталів. В цьому зв’язку особливого 

значення набуває підвищення ступеня привабливості вітчизняної економіки 

для іноземних інвесторів, фінансові потужності яких дозволяють вивести 

національне господарство та його фінансову складову на новий рівень 

розвитку. Слід зауважити, що важлива роль в зазначених процесах належить 

банківським установам як активним гравцям фінансового ринку.  

По-шосте, вимушене зниження вартості кредитних ресурсів в наслідок 

впливу світової фінансово-економічної кризи, яка значно погіршила 

становище банків як суб’єктів господарювання. Суттєва роль у забезпеченні 

виходу з посткризової ситуації належить формуванню раціонального 

кредитно-інвестиційного портфелю. Зауважимо, що існуючий портфель має 

незадовільну структуру. У цьому портфелі банки сконцентрували 

довготермінові кредити, тобто кредити строками понад 5 років. На такі 

терміни більшість банків давали кредити на придбання автомобілів, житла, 

комерційної нерухомості, виробничого, комерційного та житлового 

будівництва тощо.  
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Специфічні мікроекономічні фактори розвитку банківської системи 

полягають, на нашу думку, в наступному. По-перше, перерозподіл сфер 

впливу на банківському ринку, як результат консолідаційних процесів у 

cистемі та зміни пріоритетів розвитку окремих банків; по-друге, зниження 

темпів зростання основних  балансових показників, що пояснюється 

рецесійними  явищами в  більшості секторів економіки, по-третє, реєстрація 

нових банківських установ за одночасного вилучення з державного реєстру 

ліквідованих банків.  

Так, у 2012 році було зареєстровано 4 нові установи, а саме ПАТ 

«Альпарі банк», ПАТ «Банк «Софійський», ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» 

та ПАТ «Мелюр банк». По-четверте, продаж ряду установ з західним 

банківським капіталом вітчизняним та російським інвесторам.  

По-п’яте, через заборону валютного кредитування населення, одним з 

небагатьох інструментів хеджування валютних ризиків в Україні для банків з 

іноземним капіталом залишаються міжбанківські операції (ставка за якими істотно 

зросла у II півріччі 2012 року), а також інвестиції в державні цінні папери.  

По-шосте, збереження тенденцій консолідації банківського сектору за 

рахунок скорочення присутності іноземного капіталу. Це обумовлено, 

насамперед, складним операційним середовищем в Україні та 

реструктуризаційними процесами на західних фінансових ринках, що пояснюється 

посиленням пруденційних вимог до банків в країнах західної Європи (у зв'язку з 

прийняттям «Базель-3»), що змушує їх оптимізувати інвестиційну політику.  

По-сьоме, спрямування зусиль банків на зміцнення ресурсної бази, 

поліпшення якості активів за рахунок розміщення вільних ресурсів в ліквідні 

інструменти з прийнятною дохідністю, приділення особливої уваги підвищенню 

прибутковості основних банківських продуктів та рефінансуванню кредитів. У 

загальному вигляді запропоновані особливості макроекономічного 

спрямування у поєднанні з аналогічними на мікрорівні представлені на рис. 

3.20:  
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Рис. 3.20 Особливості розвитку банківської системи в контексті 

розширення інвестиційної активності* 
* – складено автором. 

 

Наступним економічним виміром слід вважати ступінь розвитку ринку 
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активах інституційних інвесторів, так і у сукупній вартості здійснених 
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Рис. 3. 21 Обсяг боргових цінних паперів комерційних 

банків та нерезидентів у 2008-2015 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [47]. 
 

        Обсяги боргових цінних паперів комерційних банків та нерезидентів у 

2008-2015 рр. мають нестабільну динаміку. Найвищі показники були 

характерними для 2010-2011 рр. (комерційні банки) та 2011-2013 рр. 

(нерезиденти). Зазначена тенденція для обох напрямів є в цілому 

позитивною. За період з 2014 по 2016 рік активи банківської системи України 

зменшувалися, інвестиції в цінні папери зберігали тенденцію до збільшення 

(рис. 3.22): 

 

Рис. 3.22 Обсяг вкладень в цінні папери в загальних 

активах банків у 2014-2016 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [47]. 
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Така ситуація свідчить, зокрема, про зменшення фінансового потенціалу 

банківського сектора. Певною мірою зазначена тенденція торкнулася і 

обсягів фінансових інвестицій банків.  

Протягом аналізованого періоду найбільшу питому вагу в портфелі 

цінних паперів займають цінні папери на продаж. Проведення торгівельних 

операцій у порівнянні з інвестиційними значно переважає [56].  

Протягом періоду, що аналізується значних змін у структурі портфеля 

цінних паперів не відбулося, торговельні операції продовжують відігравати 

провідну роль, однак збільшилась питома вага цінних паперів, що 

утримуються до погашення [146]. У загальному вигляді структура 

інвестиційних активів комерційних банків у 2008-2015 рр. представлена на 

рис. 3.23 : 

 

Рис. 3.23 Структура інвестиційних активів комерційних 

банків,  2008-2015 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [47] 

 

У період 2008-2015 рр. в структурі інвестиційних активів комерційних 

банків переважали боргові цінні папери, частка яких мала тенденцію до 

динамічного розширення і характеризувалася прискореними темпами росту у 

2013-2015 рр. Поряд з цим необхідно відмітити, що вкладення в цінні папери 

є незначною складовою банківських активів (рис. 3.24): 

Структура інвестиційних активів комерційних банків України у 2008- 2015 р.р. 
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Рис. 3.24 Динаміка впливу довгострокових кредитів та цінних паперів на 

рентабельність активів комерційних банків , 2008-2013 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [47] 
 

         Питома вага зазначених показників в активах є незначною, як показано 

на рис. 3.23 і меншою ніж в інших країнах Східної Європи. Таким чином, 

хоча обсяги інвестицій і зростали протягом досліджуваного періоду, проте їх 

частка в активах банків була незначною – 2-9%, що зумовлено 

особливостями інвестиційної діяльності банків України. Щодо 

довгострокових кредитів, то їх частка в активах банків України була 

найбільшою у 2009 році, проте починаючи з 2009 року почала зменшуватися, 

що було спричинено ще не відновленим у повному обсязі кредитуванням 

після кризи, в тому числі і довгостроковим кредитуванням. Велика кількість 

банків досі мають неякісний кредитний портфель, проводять 

реструктуризацію раніше виданих кредитів і ще не розпочинають 

кредитування. Протягом 2008-2013 рр. найбільші обсяги довгострокових 

кредитів були надані комерційними банками України домашнім 

господарствам. На другому місці за обсягами отриманих довгострокових 

кредитів нефінансові корпорації. 

        На наш погляд, структура кредитного портфелю банків України 

залишається незадовільною. Це вимагає від банківських установ, насамперед, 

диверсифікації джерел залучення фінансових ресурсів шляхом емісії цінних 
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паперів. Це дасть змогу розширити пропозицію цінних паперів на ринку, що 

дозволить підвищити рівень конкуренції між емітентами та матиме 

наслідком інтенсифікацію розвитку ринку цінних паперів. Управління 

банківськими ризиками варто здійснювати за рахунок реалізації похідних 

цінних паперів. Останні є ефективними інструментів захисту від ризиків 

різного характеру, несприятливої економічної ситуації. Для підвищення 

якості роботи щодо управління інвестиційною діяльністю слід 

автоматизувати процеси інвестиційної діяльності. Стратегічною метою 

реалізації проекту автоматизації є підвищення ефективності інвестиційної 

діяльності за рахунок вдосконалення системи управління і впровадження 

сучасних інформаційних технологій управління інвестиціями. 

Наступним важливим економічним виміром інвестиційної діяльності є 

структура та динаміка кредитно-інвестиційного портфелю. На нашу думку, 

аналіз економічних  вимірів інвестиційної діяльності є неможливим без 

урахування кредитної діяльності, особливо довгострокового характеру 

(понад 5 років), оскільки вона здійснює вагомий вплив на розвиток 

зазначених процесів. Передумови цього слід вбачати також в переважанні 

частки довгострокових кредитів в активах комерційних банків над 

інвестуванням в цінні папери і тісному їх взаємозв’язку. Переваги 

кредитування над інвестуванням полягають у наступному:  

 позичальник знаходиться під більшим контролем, ніж емітент цінного 

паперу;   

 банк при кредитуванні може помітно впливати на вартість кредитів, що 

надаються позичальникам;  

 ризики кредитування більш прогнозовані аніж ризики інвестування;  

 доходи  від кредитів на відміну від доходів з інвестицій більш постійні 

та стабільні;  

 прибутки від кредитування на відміну від прибутків з інвестування 

більш стабільні та мають менші коливання за періодами;  
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 надання кредитів має менші обмеження аніж банківські інвестиції в 

цінні папери;  

 банківські кредити мають більше керованості аніж банківські 

інвестиції.  

Натомість до основних переваг інвестування в цінні папери над 

кредитуванням варто віднести такі: висока ліквідність інвестиційних 

вкладень у порівнянні з банківськими кредитами; можливість одержати 

більші доходи і прибутки при оптимальному інвестиційному портфелі аніж 

при банківському кредитуванні; можливість швидкого переформування 

інвестиційного портфеля цінних паперів;  більші можливості щодо вибору 

інструментів інвестування; з’являється можливість за рахунок інвестицій в 

цінні папери формувати нові банки шляхом приєднання, поглинання, 

об’єднання, а також створювати фінансово-промислові групи з суб’єктами 

підприємництва реального сектору економіки. 

Основною перевагою банківських портфельних інвестицій у порівнянні 

з банківськими кредитами є забезпечення можливості одержання високого 

рівня доходів. Разом з тим, закономірним є той факт, що така ситуація 

обумовлює зростання ризикованості капіталовкладень і, тис самим, 

підвищення рівня витрат. Банківський кредит є одним із можливих джерел 

інвестиційних ресурсів. Здійснення кредитно-інвестиційної діяльності виводить 

банки на інвестиційний ринок як особливих суб'єктів, що виконують не стільки 

роль інвестора, скільки роль посередника, який акумулює на ринку тимчасово 

вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб та трансформує їх у кредитні 

ресурси інвестиційного призначення.  

Крім того, участь банків в інвестиційних процесах сприяє рівномірному 

розподілу фінансових ресурсів між різними сферами підприємницької 

діяльності. Структура кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків 

представлена на рис. 3.25:  
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Рис. 3.25 Структура кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків* 
* – складено автором за матеріалами [53; 139] 
 

Значну частину кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків 

України складають споживчі кредити та позики, надані юридичним особам 

(близько 70% загального обсягу). Зауважимо, що період 2008-2009 рр. 

характеризувався інтенсифікацією кредитування, зокрема, на основі 

розширеного залучення фінансових ресурсів до банківської системи. Це стало 

причиною зниження відсоткових ставок. У цей період швидкими темпами 

зростали обсяги довгострокових кредитів як для суб'єктів господарювання, 

так і для фізичних осіб. В подальші роки залишки за кредитами мають 

тенденцію до зниження. Це відбулося, переважно, за рахунок зменшення 

кредитів, наданих на строк до 1 року, що частково пов’язано як із погашенням, 

так і з пролонгацією раніше отриманих кредитів.  

У 2012 році кредити, надані юридичним особам, залишались основним 

напрямом кредитування вітчизняних банків. Найбільше зростання 

спостерігалось за довгостроковими кредитами - на 25 % у порівнянні з 

попереднім роком, що свідчить про певне зростання банківської кредитно-

інвестиційної діяльності. Негативні зміни характеризують 2014 та 2015 роки, 

оскільки кредитні вкладення довгострокового характеру в порівнянні з 

попереднім періодом зменшилися, а нарощування спостерігалось тільки щодо 
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короткострокових кредитів. Видані банками кредити переважно направлялися 

на споживчі потреби населення та поточну діяльність суб'єктів 

господарювання. 

    Що стосується цінних паперів у портфелі вітчизняних банків, то їх частка в 

загальному обсязі становить щорічно близько 7 %. При цьому слід зазначити, що 

в загальному обсязі переважають цінні папери, випущені державним сектором. 

Крім того, розміщення державних цінних паперів відбувалось в основному 

через рефінансування комерційних банків Національним банком України. 

Характер кредитно-інвестиційної діяльності впливає на прибутковість та 

ліквідність комерційного банку.  

Підвищення питомої ваги кредитно-інвестиційних вкладень у загальних 

активах свідчить про те, що комерційний банк намагається підвищити 

прибутковість активів, нехтуючи їхньою ліквідністю [40]. З метою аналізу 

кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ варто використовувати 

коефіцієнт, який відображає частку кредитно-інвестиційних ресурсів в 

загальному обсязі активів: 

  ККІП = 
активівобсягЗагальний

банківресурсівнихінвестиційкредитноОбсяг 
                                    (3.12) 

Таблиця 3.1 

Характеристика кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків в 

залежності від частки кредитно-інвестиційного портфеля в активах банків 

Значення коефіцієнта рівня кредитно-

інвестиційного портфеля в активах, % 

Характеристика кредитно-

інвестиційної діяльності 

Менше 65 Пасивна 

65 - 75 Активна 

Більше 75 Ризикова 

  Динаміка коефіцієнту  рівня кредитно-інвестиційного портфеля в загальних 

активах банків України у 2010-2015 рр. представлена на рис. 3.26 : 

 



 161 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

роки

м
л

н
.г

р
н

.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Активи, млн.грн.

Кредитно-інвестиційний

портфель, млн.грн.

Коефіцієнт рівня кредитно-

інвестиційного портфеоя у

загальних активах

 

Рис.  3.26 Динаміка коефіцієнтів рівня кредитно-інвестиційного портфеля в 

загальних активах банків України у 2010-2015 рр. * 
* – складено автором за матеріалами [53; 139] 

 

   Відповідно до значень коефіцієнта рівня кредитно-інвестиційного 

портфеля в активах, характер діяльності банківської сфери за перші два роки 

аналізованого періоду можна назвати ризиковим. Вкладення банків у цінні 

папери, крім акцій, випущені резидентами, мають тенденцію до зростання. Але 

їх динаміка є нерівномірною. За строками погашення найбільша питома вага 

збереглася за цінними паперами зі строком обігу понад 2 роки. Незначне 

зростання з початку року спостерігається в розглянутий період за цінними 

паперами зі строком обігу до 1 року.  

Питома вага портфеля цінних паперів, крім акцій, у сукупних активах 

комерційних банків після значного зростання у 2010 році у 2012 році зросла 

лише на 0,1 %. За видами валют 95,5% цінних паперів, крім акцій, випущених 

резидентами, було номіновано в національній валюті. Вкладення банків у 

акції як резидентів, так і нерезидентів збільшилися. На фоні загального 

зростання вкладень в акції за всіма секторами найбільше зросли вкладення в акції 

комерційних банків та інших фінансових корпорацій. Зростання вкладень банків 

у акції нерезидентів на 5,0% було забезпечене насамперед збільшенням обсягу 

акцій у торговому портфелі (на 45,6%) та у портфелі на продаж (на 40,1%). 

Вкладення банків у акції нефінансових корпорацій з початку року зросли на 
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4,4%, зокрема за рахунок збільшення інвестицій в асоційовані та дочірні 

компанії (на 33,5%) та зростання обсягу акцій у торговому портфелі (на 

13,2%). У 2012 році банки активно залучали кошти шляхом випуску 

боргових зобов’язань. Упродовж року зобов’язання банків за цінними 

паперами власного боргу перед резидентами, що враховувались у складі 

грошової маси, збільшилися. У цей період спостерігається підвищення 

кредитної активності банків. Ризикованість пояснюється можливістю 

виникнення сумнівної або безнадійної заборгованості. Саме з цими 

проблемами зіткнулися комерційні банки у кризовий період. Тому в подальші 

роки спостерігається тенденція до зниження питомої ваги кредитно-

інвестиційного портфеля в загальних активах. У 2012 році, згідно із 

розрахованим коефіцієнтом, кредитно-інвестиційну діяльність банків можна 

назвати пасивною. Натомість частка готівкових коштів та коштів на рахунках 

мала тенденцію до зростання. 

  Варто зазначити, що за останні роки в Україні значно покращилися 

умови для ведення ефективної кредитно-інвестиційної діяльності. Суттєвими 

чинниками впливу на зазначену ситуацію стали, на наш погляд, наступні: вихід 

економіки держави з кризового стану; підвищення доходів фізичних та 

юридичних осіб; підвищення рівня власного капіталу банків; розширення 

фінансових можливостей банків за рахунок активного залучення коштів; 

зростання ліквідності банківських установ; зменшення вартості кредитних 

ресурсів; зростання інвестиційної привабливості вітчизняної економіки. 

Ефективність розвитку кредитно-інвестиційної діяльності комерційних 

банків залежить не лише від рівня економічного розвитку та темпів 

економічного зростання.  

Поряд з цим, важливе значення має, по-перше, наявність ресурсної бази, 

яка є основою для забезпечення можливості банківських установ 

здійснювати широке коло операцій. По-друге, рівень кредитного попиту. 

Зміни цього показника здійснюють суттєвий вплив на розвиток банківського 

інвестування. Чим вищою є вартість кредитних ресурсів, тим нижчий попит. 
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Особливо це впливає на кредитування населення. В такому випадку банки 

розробляють нові вектори розвитку своєї діяльності, серед яких вкладання 

коштів у цінні папери. Це, в свою чергу, передбачає необхідність 

функціонування розвинутого ринку цінних паперів. 

     Необхідною складовою банківської інвестиційної діяльності є моніторинг 

ринку позикових коштів. Попит на короткострокові та споживчі кредити 

пригальмовує інвестиційну діяльність банків, а зростаюча необхідність у 

довгострокових інвестиційних кредитах стимулює її. По-третє, методи та 

інструменти державної економічної політики. Саме за рахунок них існує 

можливість покращення умов розвитку інвестиційного середовища, 

стимулювання здійснення підприємницької діяльності. По-четверте, 

нормативно-правове забезпечення розвитку банківського інвестування, що 

потребує постійного вдосконалення у відповідності до трансформаційних 

зрушень у функціонуванні національної світової фінансової системи.  

      Суттєве значення в цьому зв’язку має розробка чіткої стратегії розвитку 

кредитно-інвестиційної діяльності, забезпеченої нормативним підгрунтям. 

Реалізація зазначених пріоритетів сприятиме ефективному функціонуванню 

фондового ринку, основною проблемою розширення якого є низька 

платоспроможність населення. Крім того, до факторів, які стримують його 

розвиток, варто віднести недостатній рівень законодавчого забезпечення цієї 

сфери, нерозвиненість інфраструктурної бази, складне податкове навантаження 

при інвестуванні в цінні папери.  

     Все вище зазначене вимагає зосередження особливої уваги, насамперед, 

на визначенні перспектив розвитку іноземної інвестиційної діяльності 

комерційних банків з урахуванням поточного стану розвитку інвестиційної 

діяльності та пріоритетах її розширення на зовнішніх ринках. 
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3.3. Пріоритети та моделі включення комерційних банків України 

у глобальний інвестиційний простір 

 

        Інтеграція України у глобальний фінансовий простір виступає однією з 

основних передумов оптимального розвитку національної економіки. Це 

передбачає вирішення низки завдань, серед яких, насамперед, посилення 

взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, подальший розвиток 

дво- та багатосторонньої взаємодії з економічними партнерами, зміцнення 

макроекономічних показників та фінансової стабільності, забезпечення 

стабільності розвитку банківської системи, розвиток інвестиційних відносин. 

Останній напрям передбачає, зокрема, інтенсифікацію міжнародної 

інвестиційної діяльності комерційних банків.  

          В цьому зв’язку слід відмітити, що проведене дослідження підтверджує 

об’єктивну необхідність визначення пріоритетів міжнародних інвестиційних 

операцій банківських установ, які на теперішній час є недостатньо 

розвинутими. З метою виокремлення зазначених пріоритетів, в першу чергу, 

слід визначити ті фактори, які сприяють або гальмують розвиток 

міжнародної інвестиційної діяльності та включення комерційних банків у 

глобальний інвестиційний простір, з метою обґрунтування перспектив такої 

інтеграції. Ми вважаємо за доцільне здійснити це на основі використання 

елементів економіко-математичного моделювання. 

         На нашу думку, в цьому зв’язку варто використати лінійну та 

логарифмічну функції і на цій основі побудувати наступні моделі: 

п’ятифакторну модель лінійної залежності прибутковості вітчизняних банків 

від іноземної інвестиційної діяльності; чотирифакторну лінійну модель 

впливу іноземної інвестиційної діяльності комерційних банків на  валовий 

внутрішній продукт; логарифмічну модель залежності зовнішніх 

інвестиційних зобов’язань банківської системи від її основних компонентів; 

логарифмічну модель залежності портфельних інвестицій банків з України 

від факторів, що на неї впливають. 
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 Перша п’ятифакторна модель лінійної залежності прибутковості 

вітчизняних банків від іноземної інвестиційної діяльності передбачає 

визначення в якості незалежних змінних наступні: 

Х1 – інвестиції банківської сфери за кордон, 

Х2 – прямі інвестиції з України, 

Х3 – обсяги депозитів за кордон, 

Х4 – кількість зареєстрованих банків, 

Х5 – кількість діючих банків з іноземним капіталом. 

Залежною величиною виступає прибутковість банків – Y. Динаміка 

зазначених показників у 2004-2015 рр. представлена в таблиці 3.2: 

Таблиця 3.2 

Вихідні дані для побудови моделі лінійної залежності прибутковості 

вітчизняних банків від іноземної інвестиційної діяльності* 

 
рік Y Х1 Х2 Х3 Х4 X5 

2004 18 12 175,9 80,4 179 19 

2005 51 9 218,2 83,8 181 19 

2006 109 8 221,5 84,9 186 23 

2007 235 3 6196,1 85,4 193 35 

2008 296 3 6198,6 88,4 198 47 

2009 235 6 6223,3 83,5 198 53 

2010 134 7 6871,1 104,1 197 51 

2011 87 14 6898 151,2 194 55 

2012 78 12 6481,9 142,4 195 54 

2013 67 25 6134,5 180,7 180 51 

2014 63 32 5763,8 167,7 163 49 

2015 59 39 49875,6 155,1 153 43 

* – складено автором за матеріалами [44; 126; 146] 
 

Застосуємо вбудовану функцію ЛИНЕЙН (Додаток З1). Отже, 

розглядається економетрична модель залежності обсягу прибутковості банків 

від п’яти факторів, ]2015,2004[t : 

),()()()()()( 55443322110 txatxatxatxatxaatY     ],2012,2001[t  



 166 

де 543210 ,,,,, aaaaaa  - параметри, які потрібно оцінити;  

)(t  - неспостережувана випадкова величина. 

 Оцінене рівняння регресії має вигляд: 

588,359391,3542,1838,0031,0851,6)(ˆ 54321  xхxxxtY  

Отримані результати підтверджують попередній висновок: на 

збільшення прибутковості суттєво впливають два фактори – обсяг прямих 

інвестицій з України та обсяг депозитів за кордон. Ці фактори є важливими 

факторами інтеграції банківської сфери України у загальносвітову фінансову 

систему. Причини цього слід вбачати, передусім, у високому ступені впливу 

розміщення капітальних ресурсів закордоном на прибутковість діяльності 

комерційних банків. 

Дослідимо виключно їх вплив на обсяг прибутковості банків. 

Побудуємо двофакторну модель:  

Х1 – інвестиції банківської сфери за кордон,  

Х2 – прямі інвестиції з України,  

прибутковість банків – Y.  

         Застосуємо вбудовану функцію ЛИНЕЙН (Додаток З2). Оцінене 

рівняння регресії має вигляд: 

968,89034,0147,6)(ˆ 21  xxtY  

Коефіцієнт детермінації R
2
=0,733 свідчить про тісний зв'язок між 

зазначеними факторами та прибутковістю банків. Перевірка моделі на 

достовірність за F-критерієм показала, що модель є достовірною (Fрозр=12,325 

> Fтабл=4,26).  

Друга чотирифакторна лінійна модель впливу іноземної інвестиційної 

діяльності комерційних банків на  валовий внутрішній продукт передбачає 

визначення в якості її складових наступні:  

Х1 – портфельні інвестиції банків, 

Х2 – цінні папери банків, що дають право на участь у капіталі,  

Х3 – боргові цінні папери банків,  
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Х4 – депозити банків.  

          Залежною величиною виступає обсяг валового внутрішнього продукту 

– Y.  Динаміка зазначених показників у 2004-2015 рр. представлена в таблиці 

3.3: 

Таблиця 3.3 

Вихідні дані для побудови лінійної моделі впливу міжнародної 

інвестиційної діяльності комерційних банків на ВВП 

Роки 
ВВП, млн. 

грн., y 

ВВП,  

млн. дол., y


 

Портфельні 

інвестиції 

банків, млн. 

дол., x1 

Цінні папери 

банків, що 

дають право 

участі у 

капіталі, млн. 

дол., x2 

Боргові 

цінні 

папери 

банків, млн. 

дол., х3 

Депозити 

банків, млн. 

дол., х4 

2004 345113 64883 36 2 1 2082 

2005 441452 86142 56 1 5 2417 

2006 544153 107753 63 1 6 3387 

2007 720731 142719 103 0 14 5398 

2008 948056 179992 49 9 3 6613 

2009 913345 117228 79 22 3 7103 

2010 1082569 136419 94 17 15 9036 

2011 1302079 163160 108 25 14 10089 

2012 1411238 175781 173 47 14 12062 

2013 1454931 183310 176 55 0 8990 

2014 1566728 131805 178 62 20 5996 

2015 1979458 90615 182 67 18 6034 

* – складено автором за матеріалами [44; 126; 146] 

Застосуємо вбудовану функцію ЛИНЕЙН (Додаток З3). Отже, 

розглядається економетрична модель залежності обсягу валового 

внутрішнього продукту від чотирьох означених факторів, ]2015,2004[t : 

),()()()()()( 443322110 ttxatxatxatxaatY    ],2015,2004[t  

де 43210 ,,,, aaaaa  - параметри, які потрібно оцінити;  

)(t  - неспостережувана випадкова величина. 

 Оцінене рівняння регресії має вигляд: 

93,95166949,1385,3122809,1842937,72)(ˆ 4321  хxxxtY  

Коефіцієнт детермінації R
2
=0,608 свідчить про зв'язок між зазначеними 

факторами та обсягом валового внутрішнього продукту. Але, слід зазначити, 

що за значенням коефіцієнта детермінації видно, що деякі важливі факторні 
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ознаки не враховані. Перевірка моделі на достовірність за  F-критерієм  

показала, що модель є достовірною (Fрозр=2,7 > Fтабл=2,64). 

Аналіз параметрів регресійної залежності показує, що найбільший 

вплив на обсяг валового внутрішнього продукту мають боргові цінні папери 

банків та цінні папери банків, що дають право на участь у капіталі (при 

збільшенні обсягу боргових цінних паперів на одиницю, загальний обсяг 

ВВП збільшується на 3122,385 одиниць – млн. дол., при збільшенні х2 на 

одиницю, залежна змінна збільшується на 1842, 809 одиниць). 

Отримані результати підтверджують попередній висновок: на 

збільшення обсягу валового внутрішнього продукту суттєво впливають два 

фактори – цінні папери банків, що дають право на участь у капіталі та 

боргові цінні папери банків. Обидва ці фактори відрізняються тривалою дією 

і є важливими факторами інтеграції банківської сфери України у 

загальносвітову фінансову систему.  

Поряд із зазначеними особливостями впливу інвестиційно-кредитної 

діяльності комерційних банків на загальний рівень економічного зростання 

країни, варто розглянути систему чинників, які визначають специфіку 

зовнішніх інвестиційних зобов’язань банківської системи. Зважаючи на це, 

третя логарифмічна модель залежності зовнішніх інвестиційних зобов’язань 

банківської системи від її основних компонентів передбачає визначення 

впливу на портфельні інвестиції в Україну наступних факторів: частка 

інвестицій в боргові цінні папери у загальному обсязі портфельних 

інвестицій в Україну, частка боргових цінних паперів у загальному обсязі 

валового зовнішнього боргу, частка довгострокових кредитів банків у 

загальному обсязі пасивів, кількість банків з іноземним капіталом в Україні. 

         Позначимо через Y – обсяг пасивів, а фактори впливу наступним чином:  

Х1 – Частка інвестицій в боргові цінні папери у загальному обсязі 

портфельних інвестицій в Україну;  

Х2 – Частка боргових цінних паперів банків у загальному обсязі валового 

зовнішнього боргу;  
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Х3 – Частка довгострокових кредитів банків у загальному обсязі пасивів;  

Х4 – Кількість банків з іноземним капіталом в України. 

Таблиця 3.4 

Вихідні дані для побудови логарифмічної моделі залежності  

зовнішніх інвестиційних зобов’язань банківської системи  

від її основних компонентів* 
Періоди 

поквартально пасиви X1 X2 X3 X4 

1 120940 0,35 0,29 0,14 47 

2 138104 0,35 0,29 0,13 48 

3 148632 0,34 0,3 0,12 50 

4 152760 0,32 0,31 0,12 53 

5 158764 0,29 0,31 0,12 52 

6 164702 0,27 0,32 0,11 52 

7 169804 0,25 0,33 0,1 51 

8 172211 0,23 0,34 0,1 51 

9 176920 0,21 0,34 0,1 51 

10 184391 0,2 0,34 0,09 52 

11 186920 0,18 0,33 0,08 52 

12 188189 0,17 0,32 0,07 53 

13 190210 0,16 0,32 0,07 53 

14 196321 0,15 0,31 0,07 53 

15 198304 0,13 0,31 0,06 53 

16 202885 0,12 0,31 0,06 53 

       * – складено автором за матеріалами [44; 126; 146]         

Застосуємо вбудовану функцію ЛГРФПРИБЛ (Додаток З4). Результати 

розрахунку чотирифакторної моделі залежності зовнішніх інвестиційних 

зобов’язань банківської системи від її основних компонентів 

  019,1

4

047,0

3

952,4

2

748,0

18,57210 xxxxY   

Кореляційне відношення складає η=0,975. отримана функція залежності 

може бути використана для різноманітних аспектів економічного аналізу, для 

задач прогнозу та оптимального управління. 

Четверта логарифмічна модель залежності портфельних інвестицій 

банків з України від факторів, що на неї впливають вимагає визначення в 

якості останніх частку інвестицій банків в цінні папери, що дають право на 

участь в капіталі у загальному обсязі портфельних інвестицій з України, 

частка довгострокових кредитів банків у загальному обсязі зовнішніх 

активів, частка боргових цінних паперів банків у загальному обсязі активів, 
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кількість філій та дочірніх компаній банків України за кордоном. Позначимо 

через Y – обсяг активів, а пов’язані величини наступним чином: Х1 – частка 

інвестицій банків в ЦП, що дають право на участь в капіталі у загальному 

обсязі портфельних інвестицій з України; Х2 – частка довгострокових 

кредитів банків у загальному обсязі зовнішніх активів; Х3 – частка боргових 

цінних паперів банків у загальному обсязі валового зовнішнього боргу; Х4 – 

кількість філій та дочірніх компаній банків за кордоном. Вихідні дані для 

побудови моделі представлені в таблиці 3.5: 

Таблиця 3.5 

Вихідні дані для побудови логарифмічної моделі залежності портфельних 

інвестицій банків з України від факторів, що на неї впливають* 
поквартально активи X1 X2 X3 X4 

1 100114 0,26 0,0045 0,06 9 

2 110302 0,24 0,0044 0,056 9 

3 111004 0,27 0,0043 0,052 9 

4 112513 0,28 0,0039 0,05 9 

5 119580 0,17 0,0036 0,048 10 

6 124347 0,17 0,0029 0,046 11 

7 130125 0,18 0,0023 0,041 13 

8 133426 0,18 0,0021 0,04 14 

9 136544 0,21 0,0018 0,039 15 

10 137398 0,22 0,001 0,036 18 

11 139846 0,23 0,0007 0,031 19 

12 140241 0,23 0,0006 0,03 20 

13 140958 0,24 0,0006 0,029 20 

14 141346 0,24 0,0006 0,027 20 

15 142249 0,25 0,0005 0,024 21 

16 143357 0,25 0,0005 0,02 21 

* – складено автором за матеріалами [44; 126; 146]. 

Застосуємо вбудовану функцію ЛГРФПРИБЛ (Додаток З5). Результати 

розрахунку чотирифакторної логарифмічної моделі залежності портфельних 

інвестицій банків з України від факторів, що на неї впливають  
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Кореляційне відношення складає η=0,9799, що свідчить про 

достовірність отриманої моделі. За моделлю найбільш значущими є два 

фактори Х1 та Х4, саме вони суттєво впливають на збільшення обсягу 

активів. Таким чином розглянуті моделі дозволяють нам виділити ряд 

чинників, що будуть сприяти інтеграції, а саме: розширення кількості 

відділень за кордоном, розширення присутності вітчизняного інвестиційного 

капіталу за кордоном, зростання обсягів прямих інвестицій комерційних 

банків, зростанні іноземних інвестицій комерційних банків в цінні папери.  

Включення комерційних банків України у глобальний інвестиційний 

простір передбачає посилення виокремлених за допомогою економіко-

математичного моделювання показників і реалізацію ряду заходів 

довгострокового характеру, що будуть цьому сприяти. З цією метою ми 

вважаємо за доцільне запропонувати організаційну модель пріоритетів, що 

включає розглянуті вище перспективні напрями (рис.3.32 ): 

 

Рис. 3. 27. Організаційна модель системи пріоритетів включення 

комерційних банків України у глобальний фінансовий простір*. 
* – складено автором. 
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 Першим пріоритетом виступає оптимізація розвитку фінансового ринку.  

В цьому контексті суттєвого значення набуває використання закордонного 

досвіду регулювання процесів впливу кризових явищ на розвиток 

національних фінансових ринків, нівелювання фінансової нестабільності. 

Проте враховуючи недосконалість розвитку національного фінансового 

ринку та  постійну потребу у значному обсязі вільних грошових коштів, які 

можуть бути використані для оновлення основних фондів, поповнення 

обігових коштів, використання у якості кредитних ресурсів більшість заходів 

будуть неефективними. Тому для вітчизняного фінансового простору як 

елементу загальносвітового пріоритетного значення набуває реалізація 

заходів контролю над капіталом, лібералізацією та стимулюванням розвитку 

фінансового ринку. Передумовою цього виступає стимулювання притоку 

іноземного капіталу до країни у вигляді прямого або портфельного 

інвестування, а також зовнішніх запозичень.  

Крім того, в контексті інтеграції у міжнародний інвестиційний простір 

особливого значення набуває посилення взаємодії з міжнародними 

фінансовими організаціями. Зокрема, йдеться про Міжнародну фінансову 

корпорацію, співпраця з якою здійснюється лише по лінії технічної 

допомоги, тоді як цілком можливою є реалізація співпраці в інших сферах 

капіталовкладень. Важливого значення набуває також відпрацювання 

механізму взаємодії з Багатостороннім агентством гарантування інвестицій. З 

огляду на високий ризик, властивий Україні, агентство могло б надати 

істотну допомогу у залученні інвестицій. Характеризуючи в цілому напрями 

використання коштів, отриманих у вигляді кредитів від міжнародних 

фінансових організацій, слід зазначити, що вони переважно 

використовувалися для досягнення макроекономічної стабілізації. Питома 

вага фінансування інвестиційних проектів не перевищує 5 %. Оскільки в 

даний час макроекономічна стабільність практично досягнута, вектор 

співробітництва має бути спрямований в мікроекономіку, з орієнтацію на  

фінансування інвестиційних проектів. Враховуючи те, що основним 
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напрямом інтеграції України в міжнародну фінансову систему стало 

залучення іноземних позик, важливим є забезпечення зовнішньої 

платоспроможності країни. Її рівень визначається, насамперед,  

співвідношенням показників державного боргу з основними 

макроекономічними показниками.  

Розвиток конкурентоспроможної економіки повинен здійснюватися у 

тісному зв’язку із забезпеченням належних умов для створення сприятливого 

інвестиційного середовища, що є підґрунтям для інтенсифікації 

інвестиційних операцій. Йдеться не тільки про внутрішні, а й про іноземні 

капіталовкладення. З цією метою необхідною є реалізація системи заходів, 

покликаних сприяти залученню інвестиційних ресурсів у реальний сектор. 

Основним суб’єктом зазначених перетворень виступають саме банківські 

установи, які надають широкий перелік фінансових послуг. На жаль, 

український фондовий ринок знаходиться на початковій стадії розвитку з 

точки зору забезпечення ефективності інвестиційно-банківської діяльності. 

Розширення всіх складових та пріоритетів розвитку інвестиційної діяльності 

банківських установ стає безумовним пріоритетом і разом з тим необхідною 

основою оптимізації інвестиційних механізмів функціонування фондового 

ринку. 

Наступним напрямом оптимізації виступає розвиток ринку цінних 

паперів. Вітчизняний фондовий ринок характеризується низькою ринковою 

капіталізацією, недостатньою прозорістю та ліквідністю. Механізм 

регулювання інвестиційного потенціалу в Україні характеризується 

складністю з точки зору взаємопроникнення його основних складових. В 

його структурі присутні регуляторні заходи, а також інструменти 

регулювання, покликані сприяти функціонуванню векторів господарсько-

економічної політики.  

З точки зору державного регулювання інвестиційної діяльності 

важливого значення набуває захист конкуренції і регулювання цін на 

інвестиції, державна підтримка інвестицій і підприємництва з метою 
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розвитку ринкових відносин і конкуренції в інвестиційній сфері. Серед 

основних стратегічних цілей інвестиційної політики для України слід 

виділити наступні: забезпечення належних умов розвитку інвестиційного 

середовища; підвищення рівня інвестиційної підтримки виробничих 

процесів; спрямування належних обсягів інвестицій на трансформацію 

економічних процесів; ефективне використання інвестиційних ресурсів та 

забезпечення за рахунок цього національних господарських потреб; сприяння 

зростанню ВВП; розширення інвестиційних капіталовкладень на 

внутрішньому ринку. 

У відповідності з визначеними цілями головними завданнями 

інвестиційної політики мають бути наступні: розширення обсягів ресурсів 

інвестиційного спрямування, обґрунтування стратегічних векторів їх 

ефективного використання з метою забезпечення потреб національної 

економіки.  

З метою стимулювання банків України до інвестиційної діяльності 

потрібно здійснити ряд заходів. Серед них пріоритетне значення мають по-

перше, запровадження пільг з оподаткування та резервування залежно від 

складу портфеля цінних паперів і заохочення в такий спосіб комерційних 

банків займатися довгостроковими вкладеннями коштів в економіку країни. 

По-друге, перегляд НБУ рівня ризику цінних паперів емітентів, у яких 

держава має значні пакети акцій, щоб запобігти відволіканню значної 

частини ресурсів комерційних банків для формування резервів. По-третє, 

спрощення механізму надання кредитів рефінансування під заставу цінних 

паперів, які знаходяться в інвестиційному портфелі комерційного банку. 

По-четверте, адаптування положень мінімізації ризику інвестування до 

особливостей динамічної діяльності сучасних комерційних банків. По-п’яте, 

встановлення власних лімітів на інвестиції в цінні папери відповідно до 

розробленої власної стратегії розвитку банку. По-шосте, збільшення 

капіталізації банківських установ за рахунок зниження кількості 

неконкурентоздатних, шляхом їх злиття і приєднання.  
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Проте сьогодні, коли світова фінансова криза викликала істотні зміни в 

економіці країни, виникли нові проблеми в розвитку економічної ситуації та 

інвестиційної діяльності. До причин, які стримують інвестиційну діяльність 

банків в Україні належать [151]: короткостроковий характер ресурсної бази 

банків; неплатоспроможність більшості позичальників, відсутність гарантій 

повернення ними кредитів та ліквідної застави; поглинання українських 

банків іноземним капіталом, що призводить до втрати економічної 

незалежності; втрата довіри населення та підприємців до українських банків, 

що пов'язано з подіями загострення економічної кризи в Україні та світі; 

високий рівень внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ризиків, які не готові 

взяти на себе банки; високі відсоткові ставки за кредитами; відсутність 

дієвого механізму стимулювання з боку держави.  

З метою активізації інвестиційної діяльності банків держава має 

забезпечити, по-перше, можливість накопичення банками необхідних коштів; 

по-друге, розділити з ними ризик інвестиційної діяльності, зумовлений 

економічним становищем країни; по-третє, сприяти підвищенню 

прибутковості інвестиційної діяльності. Як свідчить практика, для того, щоб 

працювали інвестиції, банки повинні володіти дешевими ресурсами, які 

перерозподіляються від імені держави. За таких обставин актуальним є 

створення спеціалізованих інвестиційних банків на основі державних 

ресурсів, але за принципом роботи комерційних [144].  

         Банківська система України здатна забезпечити значний обсяг 

інвестиційних ресурсів, яких потребує вітчизняна економіка на сучасному 

етапі розвитку. Інвестиційна діяльність банків та економічне зростання - це 

два взаємопов'язані процеси. Економічне зростання значною мірою залежить 

від здійснення банками інвестицій, і навпаки.  Таким чином, щоб покращити 

інвестиційний клімат та забезпечити подальший розвиток інвестиційної 

діяльності банків в Україні, необхідною є розробка та обґрунтування   

державної інвестиційної політики, спрямованої на перетворення вітчизняних 

банків в активних інвесторів української економіки, яка забезпечить 
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мобілізацію достатніх обсягів інвестиційних ресурсів на пріоритетних 

напрямах розвитку економіки.  

До найбільш актуальних проблем розвитку банківської системи що 

потребують свого негайного вирішення належать:  

 неадекватність розміру банківського капіталу обсягам кредитних 

операцій; незбалансованість між термінами залучених грошових 

ресурсів та строками наданих кредитів;   

 неконкурентне ціноутворення на існуючі кредитні послуги та 

зависокий рівень процентної маржі;  

 невідповідність рівня банківського менеджменту сучасним світовим 

стандартам; недостатня ефективність банківського нагляду;  

 значна залежність діяльності банків від валютної складової та 

зовнішніх політико-економічних чинників.  

          Це має вирішуватися у таких напрямах. По-перше, підвищення рівня 

капіталізації банків та конкурентоспроможності банківських кредитних 

послуг. Йдеться, насамперед, про підвищення рівня капіталізації банківських 

установ, що має здійснюватись з урахуванням зростання обсягів кредитних 

операцій, шляхом залучення до банків додаткового акціонерного капіталу, 

стимулювання капіталізації прибутку в банках, впровадження обов’язкового 

котирування та продажу банками власних акцій на організованому ринку 

цінних паперів.  

По-друге, поширення міжнародних стандартів корпоративного 

управління. Зокрема, в цьому аспекті, важливого значення набуває 

розширення Національним банком України переліку та посилення вимог до 

змісту інформації, що підлягає обов'язковому оприлюдненню - про 

фінансовий стан, власників, структуру управління, якісні характеристики 

менеджменту, основні інвестиції, що стане вагомою передумовою 

розширення інвестиційної привабливості. По-третє, удосконалення системи 

управління ризиками. Йдеться, передусім, про забезпечення сприятливих 

умов для розвитку сучасних форм кредитування, з одночасним 
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удосконаленням механізму захисту прав кредиторів і споживачів банківських 

послуг; становленню мережі рейтингових агентств як незалежних оцінювачів 

фінансового стану банків та їх ризиків. По-четверте, оптимізація 

банківського регулювання та нагляду.   

Все вище зазначене вимагає реалізації наступних заходів. По-перше, 

забезпечення відповідних засад для зростання привабливості цінних паперів 

національного походження, в тому числі, для закордонних партнерів. 

Основним способом досягнення цієї мети слід вважати спрощення 

процедурних механізмів відкриття бізнесу, обґрунтування можливості 

використання фінансових інструментів, що мають високий ступінь  

інвестиційної привабливості, забезпечення засад гарантування безпечного та 

надійного розміщення інвестиційних ресурсів. 

По-друге, інтенсифікація розвитку організованого ринку цінних паперів. 

Основним завданням в цьому зв’язку є розробка раціональної системи 

поєднання правил та стандартів, розвиток торговельних операцій цінними 

паперами суб’єктів господарювання, значення яких для розвитку 

національного господарства входить до основних його пріоритетів, та 

монополістів, на фондових біржах. По-третє, підвищення ступеня надійності 

та розширення інституційної компоненти функціонування ринку цінних 

паперів. В цьому зв’язку особливого значення набуває розвиток його 

інфраструктури, використання сучасного прогресивного технологічного 

забезпечення при організації торгівельних операцій на зазначеному ринку. 

 По-четверте, сприяння збільшенню рівня капіталізації банківських 

установ, підвищенню показників ліквідності ринків цінних паперів. По-п’яте, 

приведення національного законодавства у відповідність із нормативно-

правовими вимогами Європейського союзу щодо функціонування ринків 

цінних паперів. В цьому зв’язку суттєве значення має введення поняття 

“кваліфікований інвестор”. Цей суб’єкт характеризується наявністю 

відповідного досвіду, навичок, професійних можливостей щодо аналізу та 

оцінки інвестиційних ризиків. Разом з тим, він має право здійснення операції 
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з цінними паперами. По-шосте, віднесення діяльності з надання 

консультаційних послуг щодо цінних паперів до професійної діяльності з 

торгівлі цінними паперами, законодавчо визначивши умови проведення неї. 

По-сьоме, створення ефективних механізмів гарантування інвестиційних 

інтересів іноземних інвесторів. Йдеться, насамперед, про забезпечення 

прозорості ринку, створення передумов для можливості повного і 

безперечного гарантування виконання всіх зобов’язань, передбачених 

відповідними угодами, оптимізація правовідносин в сфері реалізації прав 

власності на цінні папери, розробка системи компенсаційних заходів у 

відповідності з вимогами, умовами та правилами, передбаченими для 

європейських держав, зокрема, учасниць Європейського союзу. 

По-восьме, залучення внутрішніх споживачів до участі у 

функціонування ринку цінних паперів з метою стимулювання їх придбання. 

Пріоритетом в цьому аспекті може стати  встановлення ставок оподаткування 

доходів від володіння цінними паперами та операцій з ними, на рівні ставок 

оподаткуванню доходів від розміщення коштів на банківських депозитах, а 

також звільнивши від оподаткування емісійний дохід, отриманий від 

розміщення цінних паперів [113]. 

З цією метою доцільною є реалізація наступних заходів: створення 

сприятливих організаційно-правових умов для появи конкурентного та 

ефективного вітчизняного ринку рейтингових послуг, діяльності незалежних 

рейтингових агентств; модернізація облікової інфраструктури фондового 

ринку, яка полегшить розрахунки між суб’єктами інвестиційної діяльності, 

сприятиме ефективному виконанню та гарантуванню угод та прискорить 

процес інтеграції національного ринку до європейського та світових ринків. 

Крім того, має бути удосконалена біржова система на фінансовому ринку 

України, яка покликана забезпечити сучасні стандарти торгівлі цінними 

паперами та строковими контрактами, властиві для будь-якого ліквідного та 

регульованого ринку. 
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З метою підвищення ефективності боргової політики слід звернутися до 

випуску нових видів боргових інструментів. Ми вважаємо важливим 

введення у обіг на внутрішньому ринку дійсно довгострокових цінних 

паперів з терміном обігу 5 і більше років, які не створюватимуть 

напруженого графіку погашення як у короткостроковій, так і довгостроковій 

перспективі; визначення пріоритетності різних частин державного боргу з 

метою недопущення порушень прав існуючих кредиторів та інвесторів 

країни при випуску нових державних боргових зобов’язань. Тобто, повинна 

бути визначена черговість задоволення вимог кредиторів і відсоткова ставка 

за державним борговим цінним папером має бути її відображенням; випуск 

державних боргових цінних паперів з прив’язкою до ключових 

макроекономічних індексів.  

На наш погляд, серед основних напрямів державної політики щодо 

стимулювання іноземних інвестиційних операцій комерційних банків 

найефективнішими будуть такі: зменшення податкового тиску на банки, 

особливо у сфері довгострокового кредитування реального сектору 

економіки; сприяння капіталізації банків шляхом звільнення від 

оподаткування прибутку, який спрямовується на цю ціль, оскільки саме 

достатній обсяг власного капіталу забезпечує активну і прибуткову 

діяльність у сфері інвестування; звільнення від оподаткування частини 

прибутків комерційних банків або зменшення податкової ставки для банків, 

якщо вони спрямовують свої кошти на розвиток науки та в інноваційні 

проекти; удосконалення системи страхування інвестиційних ризиків 

комерційних банків для заохочення банків до надання довгострокових 

кредитів; удосконалення системи іпотечного кредитування, розвиток 

внутрішнього ринку іпотечних цінних паперів (заставних та іпотечних 

облігацій); створення умов для пожвавлення інвестиційної діяльності у 

спеціальних зонах і на територіях пріоритетного розвитку, де запроваджено 

спеціальний режим інвестиційної діяльності для суб’єктів господарювання. 
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Висновки до розділу 3: 

 

Методика оцінки міжнародної інвестиційної діяльності банківських 

установ передбачає аналіз системи показників. До основних з них варто 

віднести наступні: коефіцієнт частки інвестицій в цінні папери у зовнішніх 

активах банків; коефіцієнти частки інвестицій банків в боргові цінні папери у 

загальному обсязі портфельних інвестицій; коефіцієнт частки боргових 

цінних паперів у зовнішніх зобов’язаннях банків; коефіцієнт частки боргових 

цінних паперів у загальному обсязі зовнішнього боргу України; коефіцієнт 

частки фінансового сектору у загальному обсязі прямих інвестицій; 

Коефіцієнт частки довгострокових кредитів банків у загальному обсязі 

зовнішніх активів; коефіцієнт частки довгострокових кредитів банків у 

загальному обсязі зовнішніх зобов’язань; коефіцієнт частки прямих 

інвестицій з країни до прямих інвестицій в країну; динаміка розвитку філій та 

дочірніх компаній банків країни за кордоном та банків з іноземним капіталом 

на її території. 

Запропоновані моделі дозволяють виділити ряд чинників, що будуть 

сприяти інтеграції, а саме: розширення кількості відділень за кордоном, 

розширення присутності вітчизняного інвестиційного капіталу за кордоном, 

зростання обсягів прямих інвестицій комерційних банків, зростанні 

іноземних інвестицій комерційних банків в цінні папери. Включення 

комерційних банків України у глобальний інвестиційний простір передбачає 

посилення виокремлених за допомогою економіко-математичного 

моделювання показників і реалізацію ряду заходів довгострокового 

характеру, що будуть цьому сприяти. Серед них особливого значення 

набувають наступні: оптимізація державного регулювання інвестиційної 

діяльності, стимулювання банків України до інвестиційної діяльності, 

оптимізація розвитку фінансового ринку, активізація міжнародної 

інвестиційної діяльності України, оптимізація розвитку ринку цінних 

паперів. 
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З метою оптимізації процесу включення комерційних банків України у 

глобальний інвестиційний простір доцільно зосередитися на реалізації 

наступних заходів: розширення географічних векторів іноземного 

інвестування; розробка ефективної структури іноземного інвестиційного 

портфеля; модернізація облікової інфраструктури фондового ринку, яка 

полегшить розрахунки між суб’єктами інвестиційної діяльності, сприятиме 

ефективному виконанню та гарантуванню угод та прискорить процес 

інтеграції національного ринку до європейського та світових ринків. Основні 

результати та положення даного розділу висвітлені автором в таких наукових 

працях: [67; 69; 71; 74; 77]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і наукове вирішення 

проблем інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах 

глобалізації. Проведено системний аналіз основних детермінант, що 

визначають становлення і розвиток інвестиційної діяльності вітчизняних 

комерційних банків на національному та інтернаціональному рівнях.   

Результати дисертаційного дослідження дають змогу зробити такі 

висновки та сформулювати рекомендації, які характеризуються науковою 

новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне значення: 

1. Узагальнення існуючих концептуальних підходів до ідентифікації ролі 

інвестиційної банківської діяльності у розвитку фінансового ринку та в 

економічній системі суспільства зумовлює виокремлення таких основних 

детермінант: 1) віртуалізація системи фінансових посередників, котрі 

здійснюють перерозподіл інвестиційних ресурсів; 2) сегментація глобального 

ринку, на якому відбувається перерозподіл тимчасово вільних грошових 

ресурсів через фінансових посередників на основі використання фінансових 

інструментів, створення й запровадження банківських інновацій. 

2. Інвестиційний банківський бізнес становить жорстку конкуренцію як 

депозитному, так і процентному бізнесу, оскільки він виявився більш 

мобільним і прибутковим, а також обумовленим взаємними інтересами 

торговельного, промислового і фінансового капіталу щодо залучення 

міжнародних ресурсів у свої проекти. Інвестиційна діяльність комерційних 

банків розвивається в умовах швидкого зростання міжнародних 

інформаційних ринків, що зумовлює зниження ринкових ризиків, озброює 

клієнтів знаннями про стан як цілих секторів економіки, так і компаній та 

фірм. 

3. Теоретично обґрунтовано, що інноваційні детермінанти міжнародної 

інвестиційно-банківської діяльності нині виступають як сукупність 

ендогенних та екзогенних чинників, які забезпечують вихід бізнесу банку за 
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межі національної економіки та його подальший розвиток на основі 

формування конкурентної позиції, адекватної умовам зовнішнього 

середовища. Основними її складовими є розробка і впровадження 

інноваційних продуктів та послуг, що досягається через інтегрування видів 

бізнесу банку в рамках горизонтальної та/або вертикальної універсалізації та 

через визначення способу зростання (диверсифікаційний, інтеграційний). 

4. Запропонована в роботі методика розрахунку економічної ефективності 

іноземних інвестицій у банківському секторі виявила необхідність жорсткого 

моніторингу ринку позикових коштів. Попит на короткострокові та споживчі 

кредити пригальмовує інвестиційну діяльність банків, а зростання потреби у 

довгострокових інвестиційних кредитах стимулює її. Вагомого значення для 

розвитку кредитно-інвестиційної діяльності банківського сектора набуває 

упровадження дієвих монетарних, фіскальних та правових інструментів, що 

дасть змогу поліпшити умови ведення підприємницької діяльності та 

покращить інвестиційний клімат у державі.   

5. Виявлено конфлікт інтересів вітчизняних кредитно-фінансових установ 

із європейськими банківськими групами, які сконцентровані на вирішенні 

проблем ліквідності, у тому числі за рахунок припинення фінансування 

закордонних філій та дочірніх банків, виведення коштів з менш розвинених 

країн. До ризиків, пов’язаних з євроінтеграцією банківської системи України, 

слід віднести: а) посилення конкуренції на ринку банківських послуг; б) 

нарощення валютних дисбалансів у структурі активів і пасивів банків; в) 

збільшення розриву між рівнем розвитку фінансового і реального секторів 

економіки, розбалансування сукупного попиту й пропозиції, а відтак і 

платіжного балансу; г) здійснення банками з іноземним капіталом кредитної 

політики, яка не завжди відповідає національним інтересам України; д) 

збільшення зовнішньої залежності банківської системи та каналів впливу 

нестабільності на міжнародних фінансових ринках на розвиток фінансової 

системи, що вимагатиме застосування потужних заходів банківського 
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регулювання, жорсткішого контролю за рухом капіталу, макрофінансовими 

показниками. 

6. Запропоновані моделі дають можливість виділити чинники, котрі 

мають сприяти інтеграції вітчизняних банків до європейського ринку 

інвестиційних послуг, а саме: збільшення кількості відділень за кордоном; 

нарощування присутності вітчизняного інвестиційного капіталу в 

європейських країнах. Подальше включення комерційних банків України у 

глобальний інвестиційний простір передбачає посилення ролі виокремлених 

за допомогою економіко-математичного моделювання показників, а також 

реалізацію системи довгострокових ініціатив щодо виваженого державного 

регулювання інвестиційної діяльності; стимулювання банків України до 

інвестиційної діяльності; в) оптимізації розвитку фінансового ринку; г) 

активізації міжнародної інвестиційної діяльності України; д) диверсифікації 

розвитку ринку цінних паперів. 

7. Серед основних напрямів стимулювання інвестиційних процесів 

комерційних банків найбільш оптимальними вважаємо такі: зменшення 

податкового тиску на банки, особливо у сфері довгострокового кредитування 

реального сектору економіки; сприяння капіталізації банків шляхом 

звільнення від оподаткування прибутку, який використовується на ці цілі, 

оскільки саме достатній обсяг власного капіталу забезпечує активну і 

прибуткову діяльність у сфері інвестування; звільнення від оподаткування 

частини прибутків комерційних банків або зменшення податкової ставки для 

банків, якщо вони спрямовують свої кошти у розвиток науки та в інноваційні 

проекти; удосконалення системи страхування інвестиційних ризиків 

комерційних банків для заохочення банків до надання довгострокових 

кредитів; оптимізація системи іпотечного кредитування; створення умов для 

пожвавлення інвестиційної діяльності комерційних банків на регіональному 

рівні (запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності). 

8. Регуляторні детермінанти інвестиційної діяльності комерційних банків 

України в умовах глобалізації базуються на сучасному механізмі 
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попередження та зниження ризиків, що можуть супроводжувати розвиток 

вітчизняної банківської системи у зв’язку з розширенням євроінтеграційних 

процесів. Це передбачає передусім поліпшення законодавчо-нормативного 

забезпечення щодо умов і порядку допуску іноземних банків на внутрішній 

ринок банківських послуг України; удосконалення методики розрахунку 

нормативів достатності капіталу та вимог до капіталу банків відповідно до 

вимог Базельської угоди про капітал та відповідних Директив ЄС;  подальшу 

розбудову системи інструментів мінімізації ризиків діяльності банків, 

зокрема валютного ризику та ризику ліквідності; підвищення рівня 

захищеності коштів на рахунках юридичних і фізичних осіб у вітчизняних 

банківських установах. 

9. Подальший розвиток ринку банківського інвестування має відбуватися 

відповідно до європейських стандартів, зокрема, щодо створення 

регульованих ринків фінансових інструментів. Вирішення цього завдання 

дозволяє: 1) збільшити  рентабельність активів і капіталу комерційних банків 

України; 2) зменшити частку проблемних кредитів; 3) забезпечити високу 

ефективність державного регулювання та системи ризик-менеджменту у 

вітчизняному банківському секторі; 4)  мобілізувати банківські ресурси для 

послідовної реалізації положень Угоди про асоціацію України з ЄС у 

фінансовій сфері і створити сприятливі можливості для переважного 

залучення європейського інвестиційного капіталу. 
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Додаток А 

Найбільші банки світу за рівнем капіталізації, станом на 30.04.2014 р. 
 

Назва банківської групи Країна 

Капіталізація 

ринку 

(млрд. дол.. 

США.) 

1 Wells Fargo США 261,39 

2 JP Morgan Chase США 211,89 

3 Industrial and Commercial 

Bank of China 

Китай 197,12 

4 HSBC Holdings Великобританія 192,52 

5 China Construction Bank 

(CCB) 

Китай 171,97 

6 Bank of America (BoA) США 159,43 

7 Citigroup Inc. США 145,54 

8 Agricultural Bank of China Китай 126,56 

9 Commonwealth Bank of 

Australia 

Австралія 118,35 

10 Bank of China Китай 118,08 

11 Banco Santander Іспанія 114,92 

12 Westpac Австралія 100,14 

13 Royal Bank of Canada Канада 96,22 

14 BNP Paribas Франція 93,45 

15 Lloyds Banking Group Великобританія 91,02 

16 Toronto Dominion Bank Канада 88,59 

17 Allied Irish Banks (AIB) Ірландія 87,48 

18 ANZ Banking Group Австралія 86,76 

19 UBS Швейцарія 80,27 

20 Itau Unibaco Holding Бразилія 80,16 

21 Mitsubishi UFJ Financial 

Group (MUFG) 

Японія 76,74 

22 National Australia Bank Австралія 75,84 

23 U.S. Bancorp США 74,26 

24 Goldman Sachs США 74,18 

25 Bank of Nova Scotia Канада 73,79 

26 Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA) 

Іспанія 72,22 

27 Barclays Великобританія 69,75 

28 Morgan Stanley США 60,98 

29 Sumitomo Mitsui Financial 

Group  

Японія 57,82 

30 Royal Bank of Scotland Group Великобританія 57,19 

Джерело: [219]. 
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Додаток Б 

 

Динаміка нагромадження глобальних фінансових активів  

упродовж 2005-2014 рр., трлн дол. США. 

 

 

 

Джерело: [216]. 
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Додаток В 

 

Фінансові інновації: нові інструменти та ринки 

 

Рік Сутність інновації Рік Сутність інновації 

1961 Оборотні депозитні 
сертифікати 

1985 Сек’юритизація автомобільних, 
1963 Євродоларовий ринок 

 

лізингових та карткових 
1970 Урядовою національною 

 

кредитів 
 

іпотечною асоціацією СІЛА 1987 Взаємні фонди для визнаних 
 

випущені пропускні цінні 
 

банками муніципальних 
 

папери 
 

облігацій 
1971 Страхування з боку третіх осіб 1988 Страхування покупок з 

 

як забезпечення муніципальних 
 

використанням банківських 
 

облігацій 
 

кредитних карток 
1972 NOW- рахунки 1990 Універсальна кредитна картка 
1972 Валютні ф’ючерси на Чиказькій 

 

АТ&Т 
 

товарній біржі 1990 Опціони на відсоткові свопи, 
1973 Взаємні фонди грошового 

ринку 

 

кредитні деривативи 
1973 Опціони на акції на Чиказькій 1991 Популяризація депозитних 

 

опціонній біржі 
 

сертифікатів, прив’язаних до 
1976 Ф’ючерси на казначейські 

 

біржових індексів 
 

векселі на Чиказькій товарній 1993 Кредитні картки з 
фотокартками  

біржі 1994 Передплачені дебетові картки 
1978 Ф’ючерси на казначейські 1995 Інтенсивне використання 

 

облігації у Чиказькій торговій 
 

автоматичної оплати рахунків 
 

палаті 1996 Інтернет - банкінг 
1978 Поява однорічних ф’ючерсів на 1997 Активне використання 

 

казначейські векселі 
 

кредитних деривативів 
1981 Відсоткові свопи 1997 Активізація ринку 
1981 Єврооблігації з плаваючою 

 

сек’юритизованих кредитів 
 

ставкою 
 

малому бізнесу 
1983 Поява євродоларових 

ф’ючерсів 
1998 Запровадження ф’ючерсних 

1983 Поява опціонів на ф’ючерси на 
 

контрактів на персональні 
 

казначейські облігації 
 

банкрутства 
1983 Поява опціонів на євродоларові 2000 Електронне представлення чеків 

 

ф’ючерси 2001 Погодні деривативи 
1983 Вперше емітовані забезпечені 

іпотечні облігації 

  

1984 Активне використання 
«сміттєвих» облігацій для 
фінансування покупки 
контрольного пакета акцій 

  

 

компанії 
  

Джерело: [56] 

 

 

 



 213 

Додаток Д 

 

Участь інвестиційно-банківських установ України у механізмах ІРО* 

 

 

 В1) Частки найкрупніших депозитаріїв України у загальному обсязі випущених 

депозитарних програм 01.01.2013 р. 

 

В2) Показники ліквідності міжнародних регіональних ринків  

депозитарних розписок, на 01.01.2013 р. 

 

В3) Країни-лідери за кількістю зареєстрованих депозитарних 

програм у 2008 та 2012 рр. 

 

* – складено автором за даними [219; 222]. 
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Додаток Е 

 

Питома вага закритих банків-банкрутів 

по окремих країнах, 2000-2012 рр., %* 

 

 

* – складено автором за даними [219; 222]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 215 

Додаток Ж 

 

Структура фінансових інструментів 

світового ринку у 2011 р., %* 

 

 

48,4 

38,9 

15,3 

17,8 

9,8 

21,7 

26,6 

21,6 

0 20 40 60 80 100 120 

Країни,  
що розвиваються 

Промислово 
розвинуті країни 

Банківські  

депозити 

Державні  

боргові ЦП 

Приватні  

боргові ЦП 

Акціонерний  

капітал 
 

 

* – складено автором за даними [219; 222]. 
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Додаток З 

 

Розрахунки економетричних моделей поданих у пп. 3.3* 

 

З1) Розрахунки по вбудованій функції ЛИНЕЙН  

по п’ятифакторній моделі (табл. 3.2) 

 
Коефіцієнт детермінації R

2
=0,749 свідчить про тісний зв'язок між 

зазначеними факторами та прибутковістю банків. Перевірка моделі на 

достовірність за  F-критерієм  показала, що модель є достовірною (Fрозр=3,583 

> Fтабл=2,64).  

 Для перевірки значущості коефіцієнта кореляції R розрахуємо  t - 

критерій Стьюдента: 

886,4
749,01

)513(749,0

1 2












R

mnR
t  

З використанням статистичних таблиць при рівні значущості α=0,10 

ступенів свободи  8 вибираємо tтабл = 1,397. Оскільки t> tтабл , то можна 

зробити висновок про значущість коефіцієнта кореляції. 

Для оцінки значущості оцінок параметрів моделі множинної регресії 

обчислимо t – критерій. Щоб дістати розрахункові значення t , потрібно цифри 

першого рядка результатів поділити на відповідні значення другого (рис. ) і 

оцінити результати за модулем: 
ja

j

j

a
t

ˆ

ˆ


 . 

Отже:  t0=0,645, t1=1,912, t2=1,466, t3=0,463, t4=0,44, t5=0,554. 
 

З2) Розрахунки по вбудованій функції ЛИНЕЙН  

по двофакторній моделі (табл. 3.2) 

 

Для перевірки значущості коефіцієнта кореляції R розрахуємо  t - 

критерій Стьюдента: 
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586,4
733,01

)312(733,0

1 2












R

mnR
t  

З використанням статистичних таблиць при рівні значущості α=0,10 

ступенів свободи  9 вибираємо tтабл = 1,383. Оскільки t> tтабл , то можна 

зробити висновок про значущість коефіцієнта кореляції. Для оцінки 

значущості оцінок параметрів моделі двофакторної регресії обчислимо t – 

критерій. Щоб дістати розрахункові значення t , потрібно цифри першого рядка 

результатів поділити на відповідні значення другого і оцінити результати за 

модулем: 
ja

j

j

a
t

ˆ

ˆ


 . Отже:  t0=3,538, t1=3,195, t2=4,956, всі оцінки значущі, 

підтверджують адекватність побудованої моделі. 

 

 

З3) Розрахунки по вбудованій функції ЛИНЕЙН 

по чотирифакторній моделі (табл. 3.3) 

 

Для перевірки значущості коефіцієнта кореляції R розрахуємо  t - 

критерій Стьюдента: 

537,3
606,01

)412(606,0

1 2












R

mnR
t  

З використанням статистичних таблиць при рівні значущості α=0,10 

ступенів свободи  8 вибираємо tтабл = 1,397. Оскільки t> tтабл , то можна 

зробити висновок про значущість коефіцієнта кореляції. 

Для оцінки значущості оцінок параметрів моделі множинної регресії 

обчислимо t – критерій. Щоб дістати розрахункові значення t , потрібно цифри 

першого рядка результатів поділити на відповідні значення другого і оцінити 

результати за модулем: 
ja

j

j

a
t

ˆ

ˆ


 . 

Отже:  t0=6,566, t1=0,141, t2=1,183, t3=1,512, t4=0,31. 
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З4) Розрахунки по вбудованій функції ЛГРФПРИБЛ 

по чотирифакторній моделі (табл. 3.4) 

 
019,1

4

047,0

3

952,4

2

748,0

18,57210 xxxxY   

 

Кореляційне відношення складає η=0,975. отримана функція 

залежності може бути використана для різноманітних аспектів економічного 

аналізу, для задач прогнозу та оптимального управління. 

 

 

З5) Розрахунки по вбудованій функції ЛГРФПРИБЛ 

по чотирифакторній логарифмічній моделі (табл. 3.5) 

 

 
Результати розрахунку чотирифакторної логаріфмічної моделі 

залежності портфельних інвестицій банків з України від факторів, що на неї 

впливають  

                      
983,0

4

009,0

3

00001,0

2

722,0

1258082 xxxxY   
Кореляційне відношення складає η=0,9799, що свідчить про 

достовірність отриманої моделі. 

 

 

 

 

 

* – розрахунки здійснені особисто автором. 
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