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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. 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 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 
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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 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 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 
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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. 

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 
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інвестицій; 6) співвідношення частки прямих інвестицій з країни до прямих 

інвестицій в 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 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 
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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. 

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 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-
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, показано ступінь її 

розробки, зв'язок роботи з науковими програмами і темами, визначено об'єкт, 

предмет, мету і завдання дослідження, наукову новизну отриманих результатів та їх 

практичне значення. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи інвестиційної 

діяльності комерційних банків в умовах глобалізації» розкриваються 

детермінанти становлення та розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків, 

досліджуються особливості структури міжнародного ринку інвестиційно-

банківських послуг, а також інституційно-господарські передумови інвестиційної 

діяльності комерційних банків України в умовах глобалізації світового 

господарства. 

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 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). 

У дослідженні обґрунтовано, що сучасна структура фінансового ринку 

визначає пріоритетні цілі та завдання міжнародних інвестиційних стратегій 

комерційних банків, а також встановлює ряд специфічних детермінант 
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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 (рис. 1). 
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МОБІЛІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ  

НА ВНУТРІШНІХ 

 І ЗОВНІШНІХ РИНКАХ,  

ТРАНСКОРДОННА 

КОНЦЕНТРАЦІЯ  

ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ 

 

Рис. 1. Система детермінант інвестиційної діяльності 

комерційних банків України в умовах глобалізації 
Джерело: розроблено автором 

 

Разом із тим автор критично аналізує позитивні та негативні господарські 

ефекти взаємодії вітчизняних кредитно-фінансових установ з міжнародним 

банківським капіталом. У роботі виокремлено низку суперечностей сучасного 

етапу фінансової глобалізації між комерційно-спекулятивними інтересами 

міжнародних стратегій комерційних банків та національними інтересами держав 

щодо контрольованого і стійкого економічного розвитку. Стратегічні орієнтири 

інвестиційної діяльності комерційних банків України мають передбачати: а) 

впровадження світового досвіду реінжинірингу управління фінансовими 
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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.  

У другому розділі «Система факторів реалізації міжнародної 

інвестиційної діяльності комерційних банків України» проведено комплексне 

дослідження регуляторних детермінант діяльності комерційних банків України на 

міжнародних ринках інвестицій. Здійснено ретроспективний та перспективний 

аналіз модифікації сучасних форм інституційного  забезпечення  просування  

інвестиційних продуктів комерційних банків України на міжнародному рівні, а 

також виявлено вартісні важелі виходу вітчизняних комерційних банків на світовий 

ринок капіталовкладень. 

Динамічний розвиток світового фінансового ринку потребує уніфікації та 

стандартизації інституційно-господарських механізмів для акумулювання й 

використання зовнішніх джерел фінансування, що за сучасних умов значною мірою 

залежить від рівня інтегрованості банківської системи у глобальні інвестиційні 

процеси. 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. Це тісно пов’язано з 

визначенням регуляторних детермінант міжнародної інвестиційної діяльності 

комерційних банків України, сукупність яких слід розглядати на трьох рівнях: 

міжнародному, георегіональному та національному (рис. 2). 

У дисертації визначено, що поряд із позитивними сторонами Базельських 

рекомендацій існують негативні наслідки запровадження Базель-3, а саме: а) 

збільшення капіталу означає, що зросте вартість цього капіталу, тобто банкам 

доведеться збільшити свої прибутки, а для цього вони будуть вимушені піднімати 

відсоток за кредитами, що призведе до зменшення кредитування економіки, а 

відтак гальмуватиме її відновлення у посткризовий період; б) скорочення 

фінансового сектору в кілька разів спричиняється неспроможністю більшості 

банківських установ витримати нові стандарти щодо капіталу; в) банківську 

систему очікує низка злиттів і поглинань, що потягне за собою зменшення кількості 

банків і, відповідно, зниження конкуренції у банківській сфері. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

МІЖНАРОДНІ ГЕОРЕГІОНАЛЬНІ 

НАЦІОНАЛЬНІ 

Д
ер

ж
ав

н
е 

ре
гу

лю
ва

н
ня

 

Р
и

н
к

ов
е 

ре
гу

лю
ва

н
ня

 

Загальні 

Специфічні 

Закон України “Про 

Національний банк України” 
 

Закон України “Про банки і 

банківську діяльність” 
 

Закон України “Про 

інвестиційну діяльність” 

Закон України “Про інститути 

спільного інвестування” 
 

Закон України “Про цінні папери  

і фондовий ринок” 
 

Інвестиційне співробітництво з 

міжнародними фінансовими 

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. Рівні регуляторних детермінант міжнародної 

інвестиційної діяльності комерційних банків України 
Джерело: розроблено автором 

 

Однак, підписання Угоди про асоціацію Україною з ЄС має сприяти 

швидкому переходу українських банків на європейські стандарти, орієнтуючись на 

норми найбільш сучасної системи Базель-3. Саме такий перехід дозволить 

позбавити банківський сектор від фінансово-недієздатних установ та залишить на 

ринку ефективно діючі та конкурентоспроможні банки. 

У третьому розділі «Механізми оптимізації міжнародної інвестиційної 

діяльності комерційних банків України» досліджено пріоритети та моделі 

залучення комерційних банків України до глобального інвестиційного простору, 

визначено методику розрахунку економічної ефективності іноземних інвестицій у 

вітчизняному банківському секторі, а також запропоновано фінансово-економічну 

оцінку управління міжнародною інвестиційною діяльністю комерційних банків 

України. 
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Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку національної економіки 

виникає необхідність розробки методики оцінки міжнародної інвестиційної 

діяльності банківських установ задля зосередження зусиль держави та інших 

суб’єктів господарювання на найбільш перспективних її параметрах. 

Запропонована методика ґрунтується на таких складових: 1) аналіз руху експортно-

імпортних інвестиційних ресурсів у формі прямих та портфельних банківських 

інвестицій (дослідження обох напрямків руху інвестицій дає змогу виокремити 

переваги та недоліки цих процесів і визначити перспективи збільшення прибутку 

від інвестицій за кордон); 2) визначення основних напрямів та складових 

інвестиційної активності банків та їх ролі в економічному розвитку національної 

економіки в цілому та банківської системи зокрема; 3)  обґрунтування ефективних 

обсягів іноземних інвестицій у боргові цінні папери та акції як елементи 

інвестиційного портфеля; 4) розгляд  довгострокових кредитів як банківських 

інвестицій, ураховуючи подібність їхньої природи; 5) комплексний аналіз 

зазначених коефіцієнтів у динаміці, що дає змогу проаналізувати їх основні 

тенденції. 

У роботі запропоновано системний підхід до побудови раціональних моделей 

стратегічного управління міжнародною інвестиційною діяльністю комерційних 

банків України. Доведено об’єктивну необхідність визначення пріоритетів 

міжнародних інвестиційних операцій банківських установ, розкрито фактори, які 

сприяють або гальмують розвиток міжнародної інвестиційної діяльності та 

включення комерційних банків у глобальний інвестиційний простір. З 

використанням елементів економіко-математичного моделювання застосовано 

лінійну та логарифмічну функції, на основі яких побудовано: п’ятифакторну 

модель лінійної залежності прибутковості вітчизняних банків від іноземної 

інвестиційної діяльності; чотирифакторну лінійну модель впливу іноземної 

інвестиційної діяльності комерційних банків на ВВП; логарифмічну модель 

залежності зовнішніх інвестиційних зобов’язань банківської системи від її 

основних компонентів; логарифмічну модель залежності портфельних інвестицій 

банків України від цілої низки чинників. Визначено ступінь впливу міжнародної 

інвестиційної діяльності комерційних банків на формування детермінант розвитку 

національного господарства. 

За допомогою регресійно-кореляційного аналізу було оцінено економічні 

параметри впливу міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків на 

валовий внутрішній продукт України. Чотирифакторна лінійна модель передбачає 

визначення в якості її змінних: x1 – портфельні інвестиції банків; x2 – цінні папери 

банків, що дають право участі у капіталі; x3 – боргові цінні папери банків; x4 – 

депозити банків. Залежною величиною виступає обсяг ВВП – y.  Для цього на базі 

даних Національного банку України було використано декілька агрегованих 

макрофінансових показників банківського сектору України за період 2004 – 2015 

рр. (табл. 1). 

Побудова економетричної моделі залежності обсягу ВВП від чотирьох 

зазначених факторів базується на специфікації у формі лінійного зв’язку між 
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залежною змінною y та незалежними змінними x1, x2, x3, x4; тоді лінійне рівняння 

моделі має вигляд:   

),()()()()()( 443322110 ttxatxatxatxaaty   ],2015,2004[t  (1), 

де 43210 ,,,, aaaaa  – параметри, які потрібно оцінити; 

)(t  – неспостережувана випадкова величина, 

t – кількість спостережень. 

Після використання лінійної функції та застосування методу найменших 

квадратів щодо оцінки параметрів лінійної чотирифакторної регресії модель 

набуває такого вигляду: 

93,95166949,1385,3122809,1842937,72)( 4321  хxxxty


 (2). 

Таблиця 1 

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 

 – розроблено автором на основі [Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/id=64097; Міжнародна інвестиційна позиція 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://bank.gov.ua/control/uk/publish/id=6561346#3]. 

 

Аналіз параметрів регресійної залежності показує, що найбільший вплив на 

обсяг ВВП чинять боргові цінні папери банків та акції банків, що дають право 

участі у капіталі (при збільшенні обсягу боргових цінних паперів на одиницю, 

загальний обсяг ВВП зростає на 3122,385 од.; при збільшенні х2 на одиницю, 

залежна змінна зростає на 1842,809 од.). 

Отримані результати свідчать про існування стійкого зв’язку між 

збільшенням обсягу валового внутрішнього продукту та двома факторами 

інтенсифікації міжнародної інвестиційної діяльності банків – цінними паперами 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/id=64097
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/id=6561346#3
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банків, що дають право участі у капіталі, та борговими цінними паперами банків. 

Обидва ці фактори вирізняються тривалою дією і є важливими чинниками 

економічного зростання України. 

Розробка пріоритетних напрямів розвитку міжнародної інвестиційної  

діяльності комерційних банків України відображає складний процес оптимізації 

взаємодії національних банківських секторів зі світовим фінансовим середовищем. 

Опрацьовані у роботі моделі дозволили виділити ряд чинників, котрі сприятимуть 

їхній ефективній взаємодії, а саме: розбудова закордонної філіальної мережі; 

збільшення присутності вітчизняного інвестиційного капіталу за кордоном; 

розширення обсягів прямих інвестицій комерційних банків, зростання іноземних 

інвестицій комерційних банків у цінні папери. Інтеграція комерційних банків 

України до глобального інвестиційного простору передбачає необхідність реалізації 

ряду заходів довгострокового характеру, покликаних сприяти цьому. Серед них 

особливого значення набувають: 1) виважене врахування положень і норм системи 

Базель-3; 2) рефінансування НБУ інвестиційної діяльності комерційних банків 

України; 3) диверсифікація розвитку вітчизняного фондового ринку; 4) 

забезпечення реалізації регуляторного механізму функціонування ринку боргових 

цінних паперів. 
 

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 
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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 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 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) 
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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 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. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Монографії: 

1. Ігнатченко Н.М. Міжнародна інвестиційно-банківська діяльність в умовах 

фінансової глобалізації: реалії та перспективи України / Н. М. Ігнатченко, В. В. 

Батрименко. Трансформація інноваційного потенціалу України в умовах інтеграції 



 

 

18 

у світову економіку: монографія / під ред. В. І. Крамаренко, А. П. Румянцева; 

Таврійський нац. ун-т ім.. В. І. Вернадського. – Сімферополь: ДІАЙПІ. – 2013. – 

С.294-321. (1,4 д.а., особисто автору належить 0,67 д.а: визначення перспектив 

розвитку інвестиційного потенціалу банківської системи України). 
 

Статті у  наукових фахових виданнях: 

2. Ігнатченко Н.М. Стратегічні орієнтири участі комерційних банків України у 

глобальних інвестиційних процесах / Н. М. Ігнатченко // Економіка і управління: 

Науковий журнал. – 2014. – №2(62). – С. 22-28. (0,6 д.а.). 

3. Ігнатченко Н.М. Глобальні передумови інтенсифікації інвестиційної 

діяльності комерційних банків України [Електронний ресурс] / Н. М. Ігнатченко // 

Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць 

(електронне видання). – Київ, 2016. – № 9. – Режим доступу: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3069/2757. (0,6 д.а.). 

4. Ігнатченко Н.М. Пріоритети включення комерційних банків України у 

глобальний інвестиційний простір / Н. М. Ігнатченко  // Інвестиції: практика та 

досвід. – 2013. – №20. – С. 53-56. (0,5 д.а.). 

5. Ігнатченко Н.М. Інвестиційні механізми міжнародної експансії банківського 

капіталу в умовах посткризового розвитку / Н. М. Ігнатченко // Культура народов 

Причерноморья: научный журнал. – Симферополь: МЦ «Крым», Таврический 

национальный университет имени В.И.Вернадского. – 2012. – №241. – С. 168-171. 

(0,55 д.а.). 

6. Ігнатченко Н.М. Проектне фінансування як ключова форма інвестиційно-

банківського кредитування / Н. М. Ігнатченко // Економіка ринкових відносин. – 

2013. – №11. – С. 233-239. (0,5 д.а.). 
 

Статті у наукових фахових виданнях іноземних держав: 

7. Ignatchenko N. Background of Intensification of International Investment activity 

of Commercial Banks of Ukraine Under the Conditions of Globalization / N. Ignatchenko 

// The Science Advanced. – Crossref, USA. – Volume 2016. – Issue 03. –  P. 16-19. (0,48 

д.а.). 

8. Ignatchenko N. Development of investment banking activity in the context of 

cyclicality of the world economy / N. Ignatchenko // Austrian Journal of Humanities and 

Social Sciences. – Scientific journal, Austria, Vienna. – № 9-10. – 2016 (September- 

October). –  P. 64-71. (0,75 д.а.). 

9. Ignatchenko N. Theoretical aspects of international lending by commercial banks / 

N. Ignatchenko // AMEA-nın Xəbərləri [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. 

İqtisadiyyat İnstitutu]. – İqtisadiyyat seriyası 2016 (iyul-avqust), № 4. – Bakı, 2016. – P. 

103-110. (0,82 д.а.). 
 

В інших виданнях: 

10.  Ігнатченко Н.М. Глобальні вектори розвитку міжнародної інвестиційної 

діяльності комерційних банків України / Н. М. Ігнатченко // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 121 (частина ІІ). – К.: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3069/2757


 

 

19 

КНУ ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 258-265. (0,5 

д.а.). 

11. Ігнатченко Н.М. Розміщення ІРО як пріоритетний напрям інвестиційної 

діяльності комерційних банків України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ігнатченко  // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 119 

(частина ІІ). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. 

– С. 181-190. (0,5 д.а.). 

12. Ігнатченко Н.М. Напрями розвитку інвестиційної діяльності банківського 

сектору України / Н. М. Ігнатченко  // Фінансова система держави: проблеми та 

перспективи розвитку. Матеріали IX науково-практичної конференції (9 грудня 

2013 р.). – К.: ЕКОМЕН, 2013. – С. 90-91. (0,2 д.а.). 

13. Ігнатченко Н.М. Сучасні напрями іноземного інвестування в Україні / Н. М. 

Ігнатченко // Материалы восьмой международной научно-практической 

конференции «Украина и глобальная экономика: теория и практика 

хозяйствования». – Симферополь: «ДИАЙПИ». – 2012. – С.153. (0,1 д.а.). 

14. Ігнатченко Н.М. Глобалізаційні процеси в умовах становлення ноосферно-

космічної цивілізації / Н. М. Ігнатченко, В. В. Батрименко // Творчий внесок 

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

господарство і міжнародні економічні відносини». Матеріали наукового 

симпозіуму (17 жовтня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 117-120. (0,2 д.а.). 

15. Ігнатченко Н.М. Інвестиційна діяльність іноземних банків в Україні / Н. М. 

Ігнатченко // Материалы девятой международной научно-практической 

конференции «Украина и глобальная экономика: теория и практика 

хозяйствования». – Симферополь: «ДИАЙПИ». – 2013. – С.36-37. (0,2 д.а.). 

16. Ігнатченко Н.М. Міжнародні параметри розвитку інвестиційної діяльності 

комерційних банків України / Н. М. Ігнатченко // Modernization of socio-economic 

systems: the new economic conditions. Proceedings of the Conference (28 вересня 2016 

р.). – Кельце, Польща, 2016. – С. 28-30. (0,2 д.а.). 

 

АНОТАЦІЯ 

Ігнатченко Н.М. Детермінанти інвестиційної діяльності комерційних 

банків України в умовах глобалізації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.  

– Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів 

розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах 

глобалізації, а також формування сучасних детермінант міжнародної інвестиційної 
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У роботі розкрито сутність, роль та особливості інтеграції національних 

кредитно-фінансових установ до міжнародного ринку інвестиційно-банківських 

послуг. Розроблено систематизацію структурних змін у міжнародній банківській 

діяльності в умовах глобальної фінансової нестабільності, визначено основні 

тенденції глобалізації та транснаціоналізації банківської діяльності. Запропоновано 

економіко-математичну модель оцінки стратегічного управління міжнародною 

інвестиційною діяльністю вітчизняних комерційних банків, застосовано сучасні 

теоретико-методологічні підходи до чинників, що зумовлюють інтенсифікацію 

міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків України. Обґрунтовано 

практичні рекомендації щодо напрямів та економічних орієнтирів удосконалення 

нормативно-правового забезпечення виходу українських банків на міжнародний 

ринок банківських інвестицій. 

Ключові слова: комерційний банк, детермінанти міжнародної банківської 

діяльності, фінансова глобалізація, інвестиційний портфель комерційних банків, 

міжнародна інвестиційна діяльність, банківські інвестиції, банки з іноземними 

інвестиціями, ефективність іноземних інвестицій у банківському секторі. 

 

АННОТАЦИЯ 

Игнатченко Н.Н. Детерминанты инвестиционной деятельности 

коммерческих банков Украины в условиях глобализации. – Рукопись. 
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университета имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических 

аспектов развития инвестиционной деятельности коммерческих банков Украины в 

условиях глобализации, а также формирования современных детерминант 

международной инвестиционной деятельности отечественных банков; освещаются 

специфические закономерности функционирования рынка инвестиционно-

банковских услуг Украины как органической составляющей мирового финансового 

рынка; определяются пути повышения глобальной конкурентоспособности 

отечественного банковского сектора. 

В работе раскрыты сущность, роль и особенности интеграции национальных 

кредитно-финансовых учреждений в международный рынок инвестиционно-

банковских услуг. Разработана систематизация структурных изменений в 

международной банковской деятельности в условиях глобальной финансовой 

нестабильности, определены основные тенденции глобализации и 

транснационализации банковской деятельности. Предложена экономико-

математическая модель оценки стратегического управления международной 

инвестиционной деятельностью отечественных коммерческих банков, применены 

современные теоретико-методологические подходы к факторам, обуславливающим 

интенсификацию международной инвестиционной деятельности коммерческих 
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банков Украины. Обоснованы практические рекомендации относительно 

направлений и экономических ориентиров совершенствования нормативно-

правового обеспечения выхода украинских банков на международный рынок 

банковских инвестиций. 

Ключевые слова: коммерческий банк, детерминанты международной 

банковской деятельности, финансовая глобализация, инвестиционный портфель 

коммерческих банков, международная инвестиционная деятельность, банковские 

инвестиции, банки с иностранными инвестициями, эффективность иностранных 

инвестиций в банковском секторе. 
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The dissertation for acquiring of the degree of a candidate in economic sciences,  

speciality 08.00.02 – world economy and international economic relations. – Institute of 

International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry of 

education and science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

This thesis is dedicated to investigation of theoretical and practical aspects of 

formation of current strategies in investment activity of commercial banks of Ukraine in 

the context of globalisation, formation and development of international investment 

banking activity, detection of specific general trends in functioning of the investment 

banking services market of Ukraine as a natural element of the global financial market, 

and to detailing of methods of improvement of global competitiveness of the domestic 

banking sector. 

This work reviews theoretical basis of investment banking activity in the context of 

globalisation of the world economy and investigates evolution of scientific views on its 

role and place in the system of global economic relations. It articulates approaches to 

determination of the essence of globalisation of banking investments and systematises 

national and international determinants having impact on modification of global processes 

in the field of international investment banking activity. 

This thesis reveals the essence of the mechanism of implementation of strategies of 

interaction of Ukrainian commercial banks with banking capital, specific features of its 

institutional and functional structure, as well as principles, efficiency, and issues of its 

functioning. It summarises positive and negative effects of financial liberalisation having 

impact on development of investment banking activity in Ukraine during the period of 

market transformations. It substantiates conclusions with regard to the fact that taking a 

course to steady economic development with intensification of investment activity of 

domestic commercial banks being an effective mechanism of this process will be a 

catalyst in economic integration of Ukraine to the global economic, monetary and 

financial space. 

On the basis of the investigation, this thesis provides proposals that have been 

developed with regard to improvement of economic policy in the field of regulation of 

investment activity of commercial banks in Ukraine, as well as a set of actions aimed at 
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minimisation of negative effects of global financial instability at the present stage of 

development of the world economy. 

This work reveals the essence, role, and specific features of integration of domestic 

commercial banks to the international investment banking services market. It develops 

systematisation of structural changes in international investment banking activity in the 

context of global financial fluctuations, determines vectors of improvement of regulatory 

instruments of investment banking activity in the process of implementation of the EU and 

Ukraine Association Agreement. It provides an economic mathematical model that has 

been developed for financial estimation of international investment activity of Ukrainian 

commercial banks using up-to-date theoretical and methodological approaches to analysis 

of factors pre-conditioning intensification of international investment activity of 

commercial banks of Ukraine. The principal factors are the following: increase in the 

number of foreign branches, expansion of presence of domestic investment capital in 

foreign countries, accumulation of direct investments of commercial banks, and increase 

in foreign investments in securities of commercial banks. This thesis substantiates 

practical recommendations in the field of formations of vectors and economic benchmarks 

of improvement of regulatory and legal framework of entrance of Ukrainian banks to the 

international investment banking services market. 

Key words: commercial banks, determinants of international banking, financial 

globalization, the investment portfolio of commercial banks, international investment, 

investment banking, banks with foreign investments, efficiency of foreign investment in 

the banking sector. 

 

 

 


