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Фінанси і банківська справа
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Доñл³дження харакòериñòик ³ показник³в 
функц³онального впливу ³нозеìного кап³òалу на ринок 

банк³вñьких поñлуг України

Аíàë³зуєтüся впëив ³íîзåìíîãî êàп³тàëу íà фуíêц³îíувàííя риíêу 
бàíê³всüêих пîсëуã Уêрàїíи. Дëя îц³íêи впëиву прîпîíуєтüся êîìпëåêс 
хàрàêтåристиê ³ пîêàзíиê³в.
Ключові слова: ³íîзåìíий êàп³тàë, фуíêц³îíàëüíий впëив, риíîê бàíê³всüêих 
пîсëуã, îц³íîчí³ пîêàзíиêи.

� Бàíê³âñüêà ñèñòåìà Óêðà¿íè щå íå є íàñò³ëüêè ïîòóæíîю, щîбè зàбåзïåчèòè 
íà â³òчèзíÿíîìó ðèíêó ïîòðåбè ï³äïðèєìñòâ ³ íàñåëåííÿ â êðåäèòàõ, äîñòàòíє 
òåðèòîð³àëüíå îõîïëåííÿ, ÿê³ñòü ³ íåîбõ³äíèй àñîðòèìåíò ïîñëóã, ðîзãàëóæåíó 
ðîзäð³бíó ìåðåæó, äîбðå збàëàíñîâàíèй, äèâåðñèф³êîâàíèй ïîðòфåëü òà ðîзâèòîê 
íà ö³й îñíîâ³ åêîíîì³êè êðà¿íè. Ц³ ïèòàííÿ ïîчàëè б³ëüш àêòèâíî âèð³шóâàòèñÿ 
ó зâ’ÿзêó з ïåðåõîäó íèзêè â³òчèзíÿíèõ бàíê³â ï³ä êîíòðîëü ³íîзåìíîãî êàï³òàëó. 

Пðîöåñ ë³бåðàë³зàö³¿ äîñòóïó ³íîзåìíèõ ф³íàíñîâèõ ñòðóêòóð íà â³òчèзíÿíèй 
ðèíîê бàíê³âñüêèõ ïîñëóã äèíàì³чíî ðîзâèâàєòüñÿ ïðîòÿãîì ìàйæå äâîõ ðîê³â. Сåðåä 
зàõ³äíèõ бàíê³ð³â óêðà¿íñüêèй ðèíîê бàíê³âñüêèõ ïîñëóã ââàæàєòüñÿ ïðèбóòêîâèì 
³ ïåðñïåêòèâíèì, à îñíîâíîю фîðìîю êîíòðîëю ³íîзåìíîãî êàï³òàëó ñòàëà êóï³âëÿ 
â³òчèзíÿíèõ бàíê³â ðàзîì ³з ³íфðàñòðóêòóðîю, ìåðåæåю ф³ë³àë³â, â³ää³ëåíü, 
бàíêîìàòíèõ ìåðåæ. Дëÿ ³íîзåìíèõ ф³íàíñîâèõ ñòðóêòóð òåïåð äåшåâшå êóïèòè, àí³æ 
ñòâîðèòè íîâèй бàíê. Тèì б³ëüшå, щî äî âñòóïó Óêðà¿íè â СОТ ³íîзåìí³ ф³íàíñîâ³ 
ñòðóêòóðè íå ìàюòü ïðàâà â³äêðèâàòè ñâî¿ бàíê³âñüê³ ф³ë³àëè íà ¿¿ òåðèòîð³¿.

Зà äàíèìè ÍБÓ íà ïîчàòîê ëèñòîïàäà 2007 ð. ìàйæå òðåòèíà â³òчèзíÿíî¿ 
бàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè ïðàöює íà ³íîзåìíîìó êàï³òàë³. ²з 173 бàíê³â, щî ìàюòü 
ліцензію на діяльність в Україні, 17 банків – це банки з 100-відсотковим іноземним 
êàï³òàëîì, ó 42 бàíêàõ ³íîзåìíèй êàï³òàë ñòàíîâèòü ïåâíó чàñòèíó. Тàêèì чèíîì, 
34,1% зàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ бàíê³â ìàє ³íîзåìíèй êàï³òàë. Цåй ïðîöåñ òðèâàòèìå, 
òîìó щî щå äâàäöÿòü ф³íàíñîâèõ ãðóï зàÿâèëè ïðî ñâî¿ íàì³ðè ïðàöюâàòè â 
Óêðà¿í³. Сïåö³àë³ñòè ÍБÓ ââàæàюòü бåзïåчíîю äëÿ бàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè òà 
економіки України присутність іноземного капіталу на рівні 50–60% їх участі. 
Íà äóìêó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Óêðñîöбàíêó Б. Тèìîíüê³íà, â Óêðà¿íó ìîæå ïðèйòè 
20 – максимум 25 і не більше західних банків – стратегічних покупців [1].

Íàïðèê³íö³ 2006 ð. òà ó 2007 ð. ïðîâ³äí³ â³òчèзíÿí³ бàíê³âñüê³ ìåíåäæåðè 
â³äзíàчèëè íèзêó зíàêîâèõ ïðîöåñ³â, щî â³äбóâàюòüñÿ ó бàíê³âñüê³й ñèñòåì³ 
Óêðà¿íè (БСÓ) ï³ä âïëèâîì ³íîзåìíîãî êàï³òàëó. Пåðåäóñ³ì öå òàê³ ïðîöåñè, 
ÿê зðîñòàííÿ ïðèñóòíîñò³ ³íîзåìíîãî êàï³òàëó, ðîзшèðåííÿ ðèíêó ñïîæèâчîãî 
êðåäèòóâàííÿ, зàãîñòðåííÿ êîíêóðåíö³¿ ф³íàíñîâèõ ñòðóêòóð, ðîзâèòîê ñèñòåìè 
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бàíê³âñüêèõ ³íñòðóìåíò³â, ïîñèëåííÿ бîðîòüбè зà ðèíêîâ³ ïîзèö³¿ òà зì³íó 
ðèíêîâèõ чàñòîê бàíê³â, зðîñòàííÿ зíàчåííÿ ³ííîâàö³й â àäàïòàö³¿ òà ðîзâèòêó 
бàíê³â â óìîâàõ зðîñòàючî¿ êîíêóðåíö³¿, зì³íè ïð³îðèòåò³â ó ðîзâèòêó бàíê³â, 
якісні зміни в структурі активів і пасивів [1–5].

Кîíêðåòíèì ïðèêëàäîì ïîзèòèâíî¿ ä³¿ öèõ ïðîöåñ³â є зì³íè ó ñфåð³ 
êðåäèòóâàííÿ. Зà äàíèìè ÍБÓ íà 1 æîâòíÿ 2007 ð. ñóìàðíèй êðåäèòíèй ïîðòфåëü 
óêðà¿íñüêèõ бàíê³â ñÿãíóâ 396,5 ìëðä. ãðí., зб³ëüшèâшèñü з ïîчàòêó ðîêó íà 
52,2%. Л³äåðè ðèíêó зà îбñÿãàìè ïîðòфåëю ñïîæèâчèõ êðåäèò³â íàñåëåííю 
значно зміцнили свої позиції в цій сфері. Серед таких лідерів – Приватбанк 
(17,4 ìëðä. ãðí., ð³ñò з ïîчàòêó ðîêó íà 50,5%), Рàйффàйзåí Бàíê Àâàëü 
(15,6 ìëðä. ãðí. òà 48,1%), Óêðñèббàíê (15,4 ìëðä. ãðí. òà 57,4%). Зб³ëüшóєòüñÿ 
перелік валюти кредитування. Так, чотири банки в Україні – Укрексімбанк, 
Óêðñîöбàíê, Óêðñèббàíê, ОТП-бàíê âèäàюòü ³ïîòåчí³ êðåäèòè ó шâåйöàðñüêèõ 
фðàíêàõ. Зà äàíèìè àíàë³òèê³â, âèêîðèñòàííÿ òàêèõ êðåäèò³â є âèã³äíèì äëÿ 
íàñåëåííÿ. Зðîñòàííÿ îбñÿã³â êðåäèòóâàííÿ íàñåëåííÿ ïîêðàщóє ñòðóêòóðó 
àêòèâ³â бàíê³â. Íó äóìêó Б. Тèìîíüê³íà, чåðåз ï’ÿòü ðîê³â Óêðà¿íà âèйäå íà 
ñåðåäíüîєâðîïåйñüê³ ïîêàзíèêè зà àêòèâàìè, êàï³òàë³зàö³єю ³ ïðèбóòêîì бàíê³â [1].

Пîзèòèâíî âïëèâàє ïðèñóòí³ñòü ³íîзåìíîãî êàï³òàëó íà ÿê³ñòü îбñëóãîâóâàííÿ 
êë³єíò³â ó â³òчèзíÿíèõ бàíêàõ. ²íîзåìí³ бàíêè ìàюòü ÿê³ñíî âèщèй ð³âåíü íàâчàííÿ 
ïåðñîíàëó, ³íшó ф³ëîñîф³ю б³зíåñó. В óìîâàõ зðîñòàючî¿ êîíêóðåíö³¿ ïðîâ³äí³ 
бàíêè Óêðà¿íè ïë³äíî ïðàöююòü â öüîìó íàïðÿìêó. Тàê, Пðèâàòбàíê ïåðшèì 
ñåðåä бàíê³âñüêèõ зàêëàä³â ïîñòðà äÿíñüêîãî ïðîñòîðó îòðèìàâ ì³æíàðîäíèй 
ñåðòèф³êàò íà ñâ³й Кîíòàêòíèй öåíòð íà â³äïîâ³äí³ñòü ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì ÿêîñò³ 
ISO–9001: 2000 [6].

Кåðóюч³ ïðîâ³äíèõ бàíê³â Óêðà¿íè ³з зíàчíîю чàñòêîю ³íîзåìíîãî êàï³òàëó, 
àбî ïðèäбàíèõ ³íîзåìíèìè ãðóïàìè, ââàæàюòü ñèòóàö³ю íà ðèíêó бàíê³âñüêèõ 
ïîñëóã òàêîю, щî â³äïîâ³äàє ñòàíó бàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè òà åêîíîì³êè íàшî¿ êðà¿íè 
â ö³ëîìó. Тàê, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀТ «²íäåêñ-бàíê», ïðèäбàíîãî фðàíöóзüêîю 
ãðóïîю Credit Agricole, ².Є. Фðàíöåâèч ââàæàє ñèòóàö³ю íîðìàëüíîю зà ê³ëüê³ñòю 
êóï³âåëü, ðîзì³ðîì ³íîзåìíîãî êàï³òàëó, ð³âíåì êðåäèòíèõ ñòàâîê òà íèзêîю ³íшèõ 
ïîêàзíèê³â [3]. Гîëîâà ïðàâë³ííÿ Óðñîöбàíêó, ÿêèй 5 ëèïíÿ 2007 ð. óêëàâ óãîäó 
ïðî ïðîäàæ бëèзüêî 95% àêö³й бàíêó ì³æíàðîäí³й бàíê³âñüê³й ãðóï³ UniCredit 
(UniCredit Group), òàêîæ ââàæàє ö³ ïðîöåñè ñïðèÿòëèâèìè äëÿ Óêðà¿íè. Íà 
йîãî äóìêó, «ïîбîюâàííÿ ³íîзåìíî¿ åêñïàíñ³¿ íàйчàñò³шå ґðóíòóюòüñÿ íà ñòàðèõ 
ñòðàшèëêàõ» [6].

Пîðÿä з ïîзèòèâíèìè îö³íêàìè ñåðåä â³òчèзíÿíèõ ñïåö³àë³ñò³â ³ñíóє äóìêà, 
щî ³íîзåìíèй êàï³òàë íå âèïðàâäîâóє íàä³й щîäî ïîзèòèâíîãî âïëèâó íà ðèíîê 
бàíê³âñüêèõ ïîñëóã, є ïîбîюâàííÿ åêñïàíñ³¿ ³íîзåìíèõ ãðóï. Вâàæàюòü, щî ìàëî 
êóï³âåëü бàíê³â, ³íîзåìíèй êàï³òàë íå ïðèí³ñ íàäëèшêó ðåñóðñ³â, íå зíèæóюòüñÿ 
ñòàâêè бàíê³âñüêèõ êðåäèò³â, ïðîäîâæóє ³ñíóâàòè äåф³öèò «òðèâàëèõ êðåäèò³â».

Дëÿ îòðèìàííÿ îб’єêòèâíî¿ òà âñåб³чíî¿ îö³íêè âïëèâó ³íîзåìíîãî êàï³òàëó 
íà ðèíîê бàíê³âñüêèõ ïîñëóã Óêðà¿íè ïîòð³бíà ñèñòåìà ïîêàзíèê³â. Яê â³äзíàчàє 
². Фðàíöåâèч, îö³íêà àêòèâíîñò³ âëèâàííÿ ³íîзåìíîãî êàï³òàëó â óêðà¿íñüê³ 
бàíêè «бóäå зàëåæàòè â³ä îбðàíèõ êðèòåð³¿â» [3]. Íà íàш ïîãëÿä, òàê³ ïîêàзíèêè 
ìîæíà âèзíàчèòè íà îñíîâ³ àíàë³зó õàðàêòåðèñòèê фóíêö³îíàëüíîãî âïëèâó 
³íîзåìíîãî êàï³òàëó. Фóíêö³îíàëüíèй ï³äõ³ä äîзâîëÿє âðàõîâóâàòè ð³зí³ àñïåêòè 
бàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àäæå òåðì³í «фóíêö³ÿ» (â³ä ëàò. funetio – виконання) 
ìàє íèзêó òëóìàчåíü. Зîêðåìà, òàê³: зíàчåííÿ, ïðèзíàчåííÿ, ðîëü; îбîâ’ÿзîê, 
êîëî ä³ÿëüíîñò³; ÿâèщå, щî зàëåæèòü â³ä ³íшîãî òà зì³íюєòüñÿ ³з зì³íîю ³íшîãî 
ÿâèщà [7]. Íà ðèñóíêó 1 íàìè ïðåäñòàâëåíà íèзêà õàðàêòåðèñòèê фóíêö³îíàëüíîãî 
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âïëèâó. Íà äóìêó ïðîâ³äíèõ â³òчèзíÿíèõ ñïåö³àë³ñò³â бàíê³âñüêî¿ ñфåðè, òåïåð 
ñàìå ö³ õàðàêòåðèñòèêè ñòàíîâëÿòü äëÿ àíàë³зó âïëèâó ³íîзåìíîãî êàï³òàëó íà 
ðèíîê бàíê³âñüêèõ ïîñëóã Óêðà¿íè íàйб³ëüшèй ³íòåðåñ. Рîзãëÿíåìî êîæíó з íèõ 
б³ëüш äåòàëüíî.

1. Ринок банк³вñьких поñлуг в Україн³ проходиòь перший еòап
 
розвитку – етап 

почаòкового наñичення ринку. Цåй ïåð³îä õàðàêòåðèзóєòüñÿ òèì, щî є ìîæëèâèì 
ïðèðîäíå зðîñòàííÿ б³зíåñó, êîëè, зà â³äíîñíî íåâåëèêèõ âèòðàò íà îäíîãî êë³єíòà 
(íà â³äñîòîê ðèíêîâî¿ чàñòêè) ìîæíà îòðèìàòè зíàчíó ðèíêîâó чàñòêó. Зà óìîâ 
íàñèчåíîãî ðèíêó äëÿ зб³ëüшåííÿ ðèíêîâî¿ чàñòêè ïîòð³бí³ ïîòóæí³ êîíêóðåíòí³ 
ïåðåâàãè àбî íîâ³ ðèíêè ïîñëóã.

Íåîбõ³äíî ï³äêðåñëèòè âàæëèâ³ñòü ïîêàзíèêà äëÿ àíàë³зó ðèíêîâî¿ чàñòêè 
бàíêó, ÿêèй є óзàãàëüíюючèì äëÿ îö³íêè ðîбîòè бàíêó. Яê â³äзíàчàє Б. Тèìîíüê³í, 
«âñ³ чèííèêè, щî âïëèâàюòü íà âàðò³ñòü ф³íàíñîâèõ óñòàíîâ, зâîäÿòüñÿ äî öüîãî 
зíàìåííèêà» [6]. Яê «ïðàöює» öåй ïîêàзíèê, ìîæíà ïîêàзàòè íà ïðèêëàä³ 
ðîзäð³бó.

В Óêðà¿í³ ðèíîê бàíê³âñüêèõ ïîñëóã є äóæå ìîëîäèì ó ñâîєìó ðîзäð³бíîìó 
бëîö³. Цå ñòàëî âåëèêîю ïåðåâàãîю äëÿ ðîбîòè ³íîзåìíèõ ф³íàíñîâèõ ãðóï 
íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó. Àëå й â³òчèзíÿí³ бàíêè òàêîæ ïîñèëююòü ðîбîòó з 
ðîзäð³бîì. Íàïðèêëàä, Óêðãàзбàíê, зà íàÿâíîñò³ âåëèêèõ ïðîбëåì ³з зðîñòàííÿì 
ðîзäð³бó, ñòàâèòü öå зàâäàííÿ ïð³îðèòåòîì ðîзâèòêó з ïåðñïåêòèâîю íà ï’ÿòü 
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Рис. 1. Функціональний підхід до оцінки впливу іноземного капіталу на ринок 
банківських послуг України   
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Äîñë³äæåííÿ õàðàêòåðèñòèê ³ ïîêàçíèê³â ôóíêö³îíàëüíîãî âïëèâó 

íàйбëèæчèõ ðîê³â óâ³йòè â äåñÿòêó ë³äåð³â ðîзäð³бó. Пåðåäбàчàєòüñÿ ïîêðàщèòè 
òàê³ õàðàêòåðèñòèêè ïîñëóã, ÿê ö³íà, шâèäê³ñòü, ÿê³ñòü òà åфåêòèâí³ñòü êàíàë³â 
ïðîäàæ³â [8]. Íà äóìêó ². Фðàíöåâèчà, â Óêðà¿í³ òåìïè зðîñòàííÿ ðîзäð³бíîãî 
обігу залишаються дуже високими – мінімум 30–40% на рік. Відбуватимуться 
ïðîöåñè ïåðåðîзïîä³ëó ðèíêîâèõ чàñòîê ó öüîìó ñåêòîð³ íà êîðèñòü бàíê³â з 
іноземним капіталом. Їх власники інвестуватимуть значні додаткові капітали в 
ñòàòóòí³ фîíäè ³ íà ö³й бàз³ бóäóòü ðîзâèâàòè ñâî¿ ïîñëóãè.

²з зàâåðшåííÿì ïîчàòêîâîãî ïåð³îäó íàñèчåííÿ ðèíêó ïîñëóã ф³зèчíèì îñîбàì 
òåìïè ðîñòó ðîзäð³бíîãî ðèíêó зíèзÿòüñÿ. Пðî öå ñâ³äчèòü äîñâ³ä єâðîïåйñüêèõ 
країн – сусідів України. Їх банківський ринок зростає мінімум у два–три рази 
шâèäшå зà ðèíêè Зàõ³äíî¿ Єâðîïè, à ðîзäð³бíèй ñåêòîð зðîñòàє âäâ³ч³ шâèäшå 
за корпоративний. Ці країни випереджують Україну в реформах на 5–7 років.

2. Акòив³зац³я процеñу припливу ³нозеìного кап³òалу на ринок бан к³вñьких 
поñлуг. Пîчèíàючè з 2006 ð. â Óêðà¿í³ â³äбóëàñÿ íèзêà êóï³âåëü â³òчèзíÿíèõ 
бàíê³â, зîêðåìà âåëèêèõ, ³íîзåìíèìè ф³íàíñîâèìè ñòðóêòóðàìè. Íèìè зàÿâëåíî 
ïðî ñåðйîзí³ íàì³ðè щîäî зб³ëüшåííÿ чàñòîê ðèíêó ³ ï³äâèщåííÿ ðåйòèíã³â 
бàíê³â з ³íîзåìíèì êàï³òàëîì íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó. Вåäåòüñÿ àêòèâíèй ïîшóê 
ïîòåíö³йíèõ бàíê³â äëÿ êóï³âåëü ³íîзåìíèìè ãðóïàìè.

Íà óêðà¿íñüêèй ðèíîê зà îñòàíí³ äâà ðîêè ïðèйшëî ê³ëüêà âåëèêèõ 
ì³æíàðîäíèõ ф³íàíñîâèõ ãðóï, à â 1998 ð. ñåðåä бàãàòüîõ ãðóï, ÿê³ ïðàöююòü 
â Óêðà¿í³, ò³ëüêè Raitfeisen (Райффайзенбанк – Україна) почав його активно 
îïàíîâóâàòè. Гðóïà Credit Agricole ìàëà â ñâîєìó б³зíåñ-ïëàí³ íàì³ðè щîäî 
âåëèêèõ ³íâåñòèö³й, зà óìîâ шâèäêîãî зðîñòàííÿ ВВП ³ äîõîä³â íàñåëåííÿ 
ïëàíóâàëà â³äíîñíî íåäîðîãî ïðèäбàòè äîñòàòíю äëÿ ñòàðòó ðèíêîâó чàñòêó, ÿêà 
äàñòü ãàðíèй ïðèð³ñò ³ ìàòèìå зíàчíèй ïîòåíö³àë. Гðóïà Credit Agricole ïðèäбàëà 
²íäåêñбàíê, ÿêèй бóâ ó òðåò³й äåñÿòö³ бàíê³â òà ìàâ ìåíшå í³æ 200 ðîзäð³бíèõ 
òîчîê, ³ ñòàâèòü зà ìåòó ðîзшèðèòè ñâîю ïðèñóòí³ñòü íà ðèíêó ³ ñòâîðèòè 
îñíîâó äëÿ äîâãîñòðîêîâîãî зðîñòàííÿ [3]. Рîñ³йñüêèй бàíê ВТБ (êîëèшí³й 
Зîâí³шòîðãбàíê) òàêîæ зàÿâèâ ïðî ñåðйîзí³ íàì³ðè щîäî ðîзäð³бíîãî ðèíêó â 
Україні, а саме – увійти в десятку, а потім – п’ятірку найбільших у нашій країні 
бàíê³â зà ðàõóíîê ïîбóäîâè âåëèêî¿ ðîзäð³бíî¿ ìåðåæ³, ï³äґðóíòÿì ÿêî¿ ñòàíóòü 
зíàчí³ ³íâåñòèö³¿.

Обìåæåííÿ ïðèïëèâó ³íîзåìíîãî êàï³òàëó â бàíê³âñüêó ñèñòåìó Óêðà¿íè 
ïîзбàâëÿє ¿¿ ф³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåй äëÿ зðîñòàííÿ ³ ïðîâîêóє íåñòàчó âíóòð³шí³õ 
фінансових ресурсів. Штучно обмежувати імпорт капіталу в банківський сектор – 
öå îзíàчàє ïðîâîêóâàòè äîäàòêîâèй äåф³öèò ³ зðîñòàííÿ âàðòîñò³ бàíê³âñüêèõ 
ïîñëóãó. Íà äóìêó Ю. Хðàìîâà [4], ³ñíóє ê³ëüêà óìîâ, êîëè åêñïàíñ³ю ³íîзåìíîãî 
êàï³òàëó â Óêðà¿í³ íåîбõ³äíî îбìåæóâàòè. Пåðåäóñ³ì, êîëè ñòóï³íü ìîíîïîë³зàö³¿ 
або контролю ринку окремими гравцями – банками стає таким, що дозволяє їм 
äèêòóâàòè ñâî¿ óìîâè ñïîæèâàчàì ³ êîíêóðåíòàì. Гîëîâíó зàãðîзó ñòàíîâèòü ñëàбêà 
äèâåðñèф³êàö³ÿ àбî íàäì³ðíà зàëåæí³ñòü â³ä îäíîãî äæåðåëà бàíê³âñüêèõ ðåñóðñ³â.

Пðèïëèâ ³íîзåìíîãî êàï³òàëó, ÿê ñâ³äчèòü äîñâ³ä бàãàòüîõ êðà¿í, щî 
ïðîйшëè ïåð³îä åêñïàíñ³¿ ³íîзåìíîãî êàï³òàëó, ïðèзâîäèòü äî ïîñèëåííÿ 
ïðîöåñ³â êîíöåíòðàö³¿ êàï³òàëó â бàíê³âñüêîìó ñåêòîð³. Ó ðåзóëüòàò³ â³äбóâàєòüñÿ 
ñêîðîчåííÿ ê³ëüêîñò³ бàíê³â, з’ÿâëÿюòüñÿ íàäïîòóæí³ ф³íàíñîâ³ ãðóïè, щî 
êîíòðîëююòü зíàчíó чàñòêó ñóìàðíèõ àêòèâ³â бàíê³â.

Сë³ä òàêîæ â³äзíàчèòè, щî âèñîêà äèíàì³êà ðîзâèòêó ðèíêó бàíê³âñüêèõ ïîñëóã 
â Óêðà¿í³ âèêëèêàє íåäîâ³ðó ³íîзåìíèõ бàíê³â, ÿê³ бîÿòüñÿ ñèñòåìíèõ ðèзèê³â. 
Àäæå äëÿ êîæíîãî òåìïó зðîñòàííÿ ïîâèííà бóòè òàêà ãðàíèöÿ åëàñòèчíîñò³, ÿê 
зàбåзïåчåííÿ ñòàб³ëüíîãî фóíêö³îíóâàííÿ бàíê³â äëÿ ¿õ ïîäàëüшîãî зðîñòàííÿ. 
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Тàêî¿ êîíöåïö³¿ ðîзâèòêó äîòðèìóєòüñÿ Óêðåêñ³ìбàíê. Àäàïòàö³ÿ бàíêó ïîëÿãàє ó 
ïîбóäîâ³ ðîбîчèõ ïðîöåäóð зà зàõ³äíèìè ñòàíäàðòàìè, óäîñêîíàëåíí³ îðãñòðóêòóðè 
бàíêó з ìåòîю б³ëüш ч³òêî âèä³ëèòè â í³й ðîзäð³б, êîðïîðàòèâíèй òà ³íâåñòèö³йíèй 
íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³. 

3. Розì³р кап³òалу, що вливаєòьñя ³нозеìниì банкоì в українñький бан-
к³вñький ñекòор. Дîñòàòí³ñòü êàï³òàëó âèзíàчàєòüñÿ âèìîãàìè щîäî йîãî 
åфåêòèâíîãî ðîзì³щåííÿ, à íàäëèшîê êàï³òàëó ðîзãëÿäàєòüñÿ ÿê йîãî íååфåêòèâíå 
âèêîðèñòàííÿ. ²íîзåìí³ ф³íàíñîâ³ ãðóïè, ÿê³ ïðèõîäÿòü â Óêðà¿íó, íå ìàюòü 
ïðîбëåì ³з ðîзì³щåííÿì êàï³òàëó. Їõ бàíêè ïðàöююòü â ³íшèõ êðà¿íàõ з б³ëüш 
ðîзâèíåíèìè ðèíêàìè бàíê³âñüêèõ ïîñëóã, à îбñÿãè ³íîзåìíîãî êàï³òàëó зíàчíî 
ïåðåâèщóюòü ò³, щî фóíêö³îíóюòü â Óêðà¿í³.

4. Варò³ñòь кредиòних реñурñ³в. Цåй ïîêàзíèê зàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ³íфëÿö³¿ òà 
³ñíóючèõ â êðà¿í³ ðèзèê³â. Зà ì³æíàðîäíèìè îö³íêàìè Óêðà¿íà ìàє ñïåêóëÿòèâíèй 
êðåäèòíèй ðåйòèíã ³ âèñîêèй ñòóï³íü ðèзèê³â. Àëå ãîëîâíèì фàêòîðîì є âèñîêèй 
ð³âåíü ³íфëÿö³¿. Тðè îñòàíí³ ðîêè ³íфëÿö³ÿ ðåãóëÿðíî ³ зíàчíî ïåðåâèщóâàëà 
зàêëàäåí³ ïðè фîðìóâàíí³ ф³íàíñîâèõ ïëàí³â îð³єíòèðè. Ó 2004 ð. фàêòèчíèй 
ïîêàзíèê ïåðåâèщèâ ïëàíîâèй ìàйæå âäâ³ч³ (12,3% ïðîòè 6,3%). Ó 2005 ð. ïðè 
зàïëàíîâàíèõ 8,6% зà фàêòîðîì ìàëè ð³âåíü ³íфëÿö³¿ 10,3%. Ó 2006 ð., ïðè ïëàí³ 
8,7%, – 11,6%, у 2007 р., за річним прогнозом аналітиків АКБ «Укрсоцбанк», 
³íфëÿö³ÿ зðîñòå з 11% äî 13%. Зà âèñîêîãî ð³âíÿ ³íфëÿö³¿ ïðèñóòí³ñòü ³íîзåìíîãî 
бàíê³âñüêîãî êàï³òàëó íå ñïðèÿòèìå зíèæåííю ñòàâîê бàíê³âñüêèõ êðåäèò³â 
³ зäåшåâëåííю ф³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, äîñÿãíåííю ф³ñêàëüíî¿ ñòàб³ëüíîñò³ òà 
åêîíîì³чíîìó зðîñòàííю ó äîâãîñòðîêîâ³й ïåðñïåêòèâ³. Пîòð³бåí äåðæàâíèй 
êîíòðîëü íàä ð³âíåì ³íфëÿö³¿.

5. Приñуòн³ñòь ³нозеìних ф³нанñових заклад³в поñилює кон куренц³ю на 
в³òчизняноìу ринку на кориñòь ñпоживач³в банк³вñьких поñлуг. З ïîÿâîю â 
Óêðà¿í³ ê³ëüêîõ ïîòóæíèõ ì³æíàðîäíèõ ф³íàíñîâèõ ãðóï б³ëüш æîðñòêîю ñòàëà 
конкуренція, а ринкове середовище – менш сприятливим для швидкого зростання 
îêðåìîãî ф³íàíñîâîãî зàêëàäó. ²з зðîñòàííÿì êîíêóðåíö³¿ ñòàюòü ïîòð³бíèìè 
б³ëüш ÿê³ñí³ ïîñëóãè, зìåíшóєòüñÿ ìàðæà. ²íîзåìí³ бàíêè òàêî¿ êîíêóðåíö³¿ íå 
бîÿòüñÿ, òîìó щî зâèêëè ïðàöюâàòè â б³ëüш æîðñòêèõ êîíêóðåíòíèõ óìîâàõ. 
В³òчèзíÿí³ бàíêè öå ñòèìóëює äî ðîзâèòêó. À â³òчèзíÿí³ бàíêè ïåðåñòàëè «бîÿòèñÿ 
êîíêóðåíö³¿» [3], îö³íèëè íåîбõ³äí³ñòü бóòè ïîñò³йíî â òîíóñ³ òà шóêàòè íîâ³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ зàбåзïåчåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà ðèíêó, ÿêèй ïîñòóïîâî 
íàñèчóєòüñÿ бàíê³âñüêèìè ïîñëóãàìè. Тàêèõ ìîæëèâîñòåй íà òåïåð³шí³й чàñ є 
бàãàòî, òîìó щî ðèíîê бàíê³âñüêèõ ïîñëóã зàëèшàєòüñÿ äàëåêèì â³ä íàñèчåííÿ. 
Пðî öå ñâ³äчàòü âèñîê³ òåìïè йîãî ðîзâèòêó. ²з íàñèчåííÿì ðèíêó зðîñòàюòü 
ñòóï³íü зð³ëîñò³ ðèíêó, êîíêóðåíö³ÿ. ² ñàìå êîíêóðåíö³ÿ ïðèìóшóє бàíêè àêòèâíî 
îïàíîâóâàòè ïðèíöèïîâî íîâ³ ïðîäóêòè, òåõíîëîã³¿ ïðîäàæ³â, ïðîöåäóðè êîíòðîëю 
ðèзèê³â ³ òåõíîëîã³чí³ ð³шåííÿ. Тàêà òåíäåíö³ÿ òàêîæ ïðèòàìàííà бàíêàì ó 
ðîзâèíåíèõ êðà¿íàõ, ÿê³ ïîñòóïîâî зì³íююòü ñâî¿ фóíêö³¿ ï³ä âïëèâîì íîâèõ 
ãëîбàëüíèõ òåíäåíö³й. Íàïðèêëàä, àìåðèêàíñüêèй Eximbank âñå б³ëüшèй àêöåíò 
ðîбèòü íà ñï³âïðàö³ з ìàëèì ³ ñåðåäí³ì б³зíåñîì, щî йîìó ðàí³шå íå бóëî âëàñòèâå.

6. Перерозпод³л чаñòок ринку банк³вñьких поñлуг. Зà îö³íêàìè â³ò чèзíÿíèõ 
ñïåö³àë³ñò³â íà бàíê³âñüêó ñèñòåìó Óêðà¿íè чåêàє êàðäèíàëüíèй ïåðåðîзïîä³ë 
ðèíêîâèõ чàñòîê. Пðè öüîìó чàñòêà ³íîзåìíèõ бàíê³â ó БСÓ, íà äóìêó ñïåö³àë³ñò³â, 
íå ïåðåâè щóâàòèìå ó íàйбëèæч³ ï’ÿòü ðîê³â 50% ÿê зà àêòèâàìè, òàê й зà 
êàï³òàëîì [3]. Пîêè щî óêðà¿íñüêèй ðèíîê бàíê³âñüêèõ ïîñëóã íå є íàñò³ëüêè 
зð³ëèì ³ зðî зóì³ëèì äëÿ ³íîзåìíèõ ³íâåñòîð³â, àбè ñòàòè, ÿê âîíè зàóâàæóюòü, 
ö³êàâèì. Íåãàòèâíîю є ñèòóàö³ÿ, êîëè, зà íàÿâíîñò³ âèñîêèõ ðèзèê³â, ³ñíóючèй 
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â Óêðà¿í³ ð³âåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ íå äîзâîëÿє ðîзðàõîâóâàòè íà íåîбõ³äíó äëÿ 
óñï³шíèõ бàíê³â ðåíòàбåëüí³ñòü âåëèêèõ ³íâåñòèö³й ó ðîзäð³б. Вîäíîчàñ зà óìîâ 
шâèäêîãî зðîñòàííÿ ВВП ³ äîõîä³â íàñåëåííÿ â Óêðà¿í³ ìîæíà â³äíîñíî íåäîðîãî 
ïðèäбàòè äëÿ ñòàðòó ðèíêîâó чàñòêó. Зà ìàëèõ ³íâåñòèö³й âîíà äàє ãàðíèй ïðèð³ñò 
³ ìàє ïîòåíö³àë. Цå ïðèâàбëює ³íîзåìíèй êàï³òàë.

7. Çавдання державних банк³в на ринку банк³вñьких поñлуг. ²ñíóє íèзêà 
ïðèíöèïîâèõ ïèòàíü, ÿê³ äåðæàâà, ÿê âëàñíèê, ïîâèííà âèð³шóâàòè äëÿ зàбåзïåчåííÿ 
åфåêòèâíîãî фóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíèõ бàíê³â â óìîâàõ ïðèïëèâó ³íîзåìíîãî 
банківського капіталу. Передусім – це збільшення їх капіталізації та підвищення 
îбñÿã³â äîâãîñòðîêîâîãî êðåäèòóâàííÿ êîðïîðàòèâíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè Óêðà¿íè. 
Тàê, Óêðåêñ³ìбàíê ìàє íåîбõ³äí³ êðåäèòí³ ðåñóðñè äëÿ êðåäèòóâàííÿ ÿê³ñíèõ 
ïðîåêò³â, âàæëèâèõ з òîчêè зîðó äåðæàâíèõ ïð³îðèòåò³â ðîзâèòêó. Àëå îбìåæåííÿ, 
âñòàíîâëåí³ êîåф³ö³єíòîì àäåêâàòíîñò³ êàï³òàëó, íå äîзâîëÿюòü зàäîâîëüíèòè ö³ 
зàÿâêè â ïîâíîìó îбñÿз³. Ó ñâîю чåðãó, äîñòàòí³ñòü âëàñíîãî êàï³òàëó ïîâèííà 
зàбåзïåчèòè ñòàб³ëüí³ñòü òà íàä³йí³ñòü бàíêó, щî є ïð³îðèòåòîì ¹1 äëÿ бàíêó.

Дæåðåëîì ïîïîâíåííÿ ñòàòóòíîãî фîíäó äåðæàâíèõ бàíê³â є äåðæбюäæåò, 
ïðèбóòîê, зàëóчåííÿ ñóбîðäèíîâàíîãî бîðãó, äîîö³íêà îñíîâíèõ зàñîб³â. Íà 
ïîòîчíîìó åòàï³ öüîãî äîñòàòíüî, à ïåðñïåêòèâà ïîâ’ÿзàíà з ðîзшèðåííÿì 
ìîæëèâîñòåй êðåäèòóâàííÿ зà ðàõóíîê êîíñîðö³óìíîãî êðåäèòóâàííÿ, ïðîðèâîì 
íà зîâí³шí³ ðèíêè зà зàïîзèчåííÿìè. Ó ñâîю чåðãó, ³íîзåìíèì бàíêàì «бàãàòî 
чîãî â Óêðà¿í³ íå є зðîзóì³ëèì», òîìó âîíè ãîòîâ³ íàäàòè ðåñóðñè, ðîзä³ëèâшè 
ðèзèêè з âíóòð³шí³ìè óêðà¿íñüêèìè ïàðòíåðàìè (äåðæàâíèìè бàíêàìè) [3].

Íàïðèêëàä, Óêðåêñ³ìбàíê ìàє зíàчí³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè, ÿê³ ñêëàäàюòüñÿ 
з ãíóчêèõ, â³äïðàöüîâàíèõ ïðîöåäóð ³ òåõíîëîã³й, ìîæëèâîñòåй àäàïòàö³¿ 
êðåäèò³â ï³ä êîíêðåòíîãî ïîзèчàëüíèêà. Бàíê ñòàâèòü зà ìåòó äîñÿãíåííÿ б³ëüш 
збàëàíñîâàíî¿ ñòðóêòóðè бàíêó зà àêòèâàìè òà ïàñèâàìè. Пð³îðèòåòîì йîãî 
ä³ÿëüíîñò³ зàëèшàєòüñÿ êîðïîðàòèâíèй ñåãìåíò. Зàâäàííÿ «зàйíÿòè зíàчíó 
чàñòêó ðèíêó ф³зèчíèõ îñ³б» êåð³âíèöòâî бàíêó ïîêè щî íå ñòàâèòü. Рîзäð³б 
для Укрексімбанку – це передусім малий і середній бізнес. У цьому сегменті 
ïåðåбóâàюòü ãîëîâí³ ìîæëèâîñò³ бàíêó, ÿêèй ìîæå зàïðîïîíóâàòè íà ðèíêó ïàêåòè 
ïîñëóã íà ðîзâèòîê б³зíåñó. Бàíê ñòàâèòü зàâäàííÿ з ïðàâèëüíîãî ïîзèö³юâàííÿ íà 
ðèíêó, ïîшèðåííÿ â³äîìîñòåй ïðî ñîö³àëüíî-ïîзèòèâíèй бðåíä бàíêó äëÿ б³зíåñó. 
Дëÿ íüîãî âàæëèâî òàêîæ âèä³ëèòè îêðåìî ³íâåñòèö³йíèй íàïðÿìîê ðîбîòè, 
âèâîäèòè êë³єíò³â Óêðåêñ³ìбàíêó бåзïîñåðåäíüî íà ïðÿì³ ³íâåñòèö³¿.

8. Адапòац³я в³òчизняних банк³в до приñуòноñò³ в Україн³ ³но зеìного 
кап³òалу. Інновац³йний факòор. Àäàïòàö³ÿ бàíê³â äî íîâèõ óìîâ ãîñïîäàðюâàííÿ 
³ ïðîöåñ ¿õ ðîзâèòêó íåðîзðèâíî ïîâ’ÿзàí³, òîìó щî äèíàì³êà фóíêö³îíóâàííÿ 
бàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè â Óêðà¿í³ ìîæå ìàòè ð³зíèй õàðàêòåð. Зîêðåìà íà шâèäê³ñòü 
òà åфåêòèâí³ñòü ïðîöåñó àäàïòàö³¿ âåëèêèй âïëèâ ìàє ³ííîâàö³йíèй фàêòîð 
(³ííîâàö³йíà äèíàì³êà). 

 Зà âèзíàчåííÿì Є. Зàâãîðîäíüî¿ ï³ä ³ííîâàö³йíîю äèíàì³êîю бóäåìî 
ðîзóì³òè «ïðîöåñ зì³íè äîâ³ëüíèõ õàðàêòåðèñòèê фóíêö³îíóâàííÿ ³ òðàєêòîð³¿ 
ðóõó åêîíîì³чíîãî ñóб’єêòà (îб’єêòà) âíàñë³äîê îб³зíàíèõ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ 
ÿê³ñíèõ âíóòð³шí³õ òðàíñфîðìàö³й, ÿê³ є ðåзóëüòàòîì ä³ÿëüíîñò³». Сèñòåìàòèчíå 
âïðîâàäæåííÿ íîâîââåäåíü ïðè ïîñèëåíí³ âïëèâó ³íîзåìíîãî êàï³òàëó є 
³ìïåðàòèâîì фóíêö³îíóâàííÿ бàíê³â, ñïðÿìîâàíîãî íà «ñàìîзбåðåæåííÿ ó 
ñòîõàñòèчíî-ì³íëèâîìó зîâí³шíüîìó ñåðåäîâèщ³» [9, ñ. 20]. ²ííîâàö³йíèй 
³ìïåðàòèâ ðåàë³зóєòüñÿ â ³íòåíñèф³êàö³¿ ³ííîâàö³йíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîбòî â ÿê³ñíèõ 
зì³íàõ íà âñ³õ ð³âíÿõ бàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè. Ó ñâîю чåðãó, бåз³ííîâàö³йíà 
бàíê³âñüêà ñèñòåìà íå íàðîäæóє íîâèõ åëåìåíò³â, òîìó є «ìåõàí³зìîì з ïîñò³йíèìè 
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õàðàêòåðèñòèêàìè ³ фóíêö³îíàëüíèì ïðèзíàчåííÿì» [9, ñ. 21]. Тàêà бàíê³âñüêà 
ñèñòåìà ïðîãðàє â óìîâàõ ïîñèëåííÿ âïëèâó ³íîзåìíîãî êàï³òàëó.

Рîзãëÿíóò³ íàìè õàðàêòåðèñòèêè фóíêö³îíàëüíîãî âïëèâó ³íîзåìíîãî êàï³òàëó 
íà ðèíîê бàíê³âñüêèõ ïîñëóã ïðèйíÿòî зà îñíîâó ðîзðîбêè ñèñòåìè îö³íîчíèõ 
ïîêàзíèê³â (ðèñ. 2). Óñ³ ïîêàзíèêè ðîзïîä³ëåíî íà äâ³ ãðóïè, à ñàìå: 1. Пîêàзíèêè 
ãîòîâíîñò³ БСÓ äî ïðèïëèâó ³íîзåìíîãî êàï³òàëó. 2. Пîêàзíèêè ä³ÿëüíîñò³ бàíê³â 
з ³íîзåìíèì êàï³òàëîì íà ðèíêó бàíê³âñüêèõ ïîñëóã Óêðà¿íè.

Пðîöåñ îö³íêè ïåðåäбàчàє ðîзðàõóíîê ³ îö³íêó âåëèчèíè ïîêàзíèê³â ïî êîæí³й 
ãðóï³ òà ïîð³âíÿëüíèй àíàë³з ïîêàзíèê³â äâîõ ãðóï. Ó òàбëèö³ 1 íàâåäåíî ïðèêëàä 
ïîêàзíèê³â êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³òчèзíÿíèõ бàíê³â зà óìîâ ïðèñóòíîñò³ 
³íîзåìíîãî êàï³òàëó òà ¿õ êðèòåð³àëüí³ îö³íêè.

  

Рис. 2. Показники оцінки впливу іноземного капіталу  
на функціонування ринку банківських послуг України 
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на функціонування ринку банківських послуг 

 
 



ISSN 1562-0905. Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà, 2008, ¹1 113

Äîñë³äæåííÿ õàðàêòåðèñòèê ³ ïîêàçíèê³â ôóíêö³îíàëüíîãî âïëèâó 

 Таблиця 1 

Показники конкурентоспроможності вітчизняних банків за умов присутності іноземного капіталу 

Показники Критеріальні оцінки 

Величина капіталу БСУ На 01.01.06 становить 25,5 млрд. грн. Такі обсяги капіталу 
є значно меншими за середні європейські банки. Їх 
недостатньо, щоб до приходу філій іноземних банків 
вийти на рівень розвинених країн 

Показник відповідності темпів приросту 
капіталу банків приросту їх активів та 
зобов’язань 

В Україні темпи приросту капіталу (10-20%) відстають від 
приросту їх активів у 1,5-2 рази 

Середня величина капіталу на один діючий 
банк 

В Україні цей показник становить менше 
12 млн. дол. США (західні експерти дотримуються думки, 
що банк з капіталом 50 млн. дол. США є небажаним на 
ринку) 

Структура банківського капіталу (статутний 
капітал, резервний фонд, загальні резерви 
тощо) 

В Україні структура банківського капіталу є не-
досконалою: статутний капітал – 62,0%, резервний фонд – 
5,1%, загальні резерви – 0,8% тощо 

Показник рівня капіталізації банків: частка 
капіталу банків у ВВП 

В Україні – 5,5% (для порівняння: Франція – 18,1%) 

Показники адекватності рівня капіталізації 
БСУ потребам економіки: 

 

співвідношення темпів зростання активів 
вітчизняних банків і темпів росту власного 
капіталу за рахунок прибутку (Парк) 

Парк ≥ 1: прибуток забезпечує темпи росту капіталу не 
менше, ніж темпи росту активів  

співвідношення динаміки капіталовкладень 
та динаміки ВВП (Пд) 

Пд>1. За думкою експертів, на кожен процент приросту 
ВВП повинно бути 2–3 % приросту капіталовкладень 

Темпи зростання капіталізації вітчизняних 
банків 

Капіталізація прибутків, активів 

Показники джерел капіталізації банків:   

власний прибуток банків на збільшення 
статутного капіталу, залучення 
субординованого боргу, дооцінка основних 
засобів; 

Джерела капіталізації банків на початковому етапі 
розвитку БСУ – етапі первинного насичення ринку 
банківських послуг  

зовнішні запозичення (цінні папери), 
партнерство вітчизняних банків у 
консорціумах з іноземними банками з метою 
кредитування із спільною відповідальністю 

Джерела капіталізації банків на етапі розширеного 
фінансування БСУ 

Показники активів банків: 
– розмір активів вітчизняних банків 
– темпи зростання активів вітчизняних 

банків 

Розмір і темпи зростання активів банків з іноземним 
капіталом 

Показник наявності стабільних джерел 
надходження ресурсів у банки (відсоток 
різних джерел у сумарних зобов’язаннях 
банків) 

В Україні у сумарних зобов’язаннях банків кошти 
суб’єктів господарювання становлять 35,5%; фізичних 
осіб – 36,7%; міжбанківських кредитів і депозитів – 10,9% 

Показники асортименту послуг – кількість 
різних видів послуг, які надають банки 

Провідні іноземні банки надають до трьохсот видів 
послуг. В Україні кількість послуг значно нижча 

Відкритість і прозорість діяльності 
вітчизняних банків для іноземних інвесторів, 
рейтингових активів 

За присутності банків з іноземним капіталом на ринку 
банківських послуг в України ці вимоги зростають 

Рівень культури обслуговування у 
вітчизняних банках 

Клієнтура вітчизняних банків при низькому рівні сервісу 
буде переходити в інші банки 

Показник резервних вимог до банків В Україні – на рівні 0–14%, у країнах ЄС від 0 до 2% 
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Л³бåðàë³зàö³ÿ äîñòóïó ³íîзåìíèõ ф³íàíñîâèõ ñòðóêòóð íà â³òчèзíÿíèй ðèíîê 
бàíê³âñüêèõ ïîñëóã бóäå, îчåâèäíî, зðîñòàòè ó íàйбëèæч³ ðîêè òà ñòâîðюâàòèìå 
óìîâè äëÿ чëåíñòâà Óêðà¿íè ó бàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³зàö³ÿõ. ²з ðîзâèòêîì 
ðèíêó бàíê³âñüêèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³, ïîñèëåííÿì âïëèâó ³íîзåìíîãî êàï³òàëó ³ 
ï³äâèщåííÿì ÿêîñò³ ïîñëóã â³òчèзíÿíèõ бàíê³â ïåðåë³ê õàðàêòåðèñòèê ³ ïîêàзíèê³â 
фóíêö³îíàëüíîãî âïëèâó äëÿ îòðèìàííÿ îб’єêòèâíî¿ îö³íêè бóäå зì³íюâàòèñÿ.
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functioning is analyzed. For the evaluating of the such influence the complex of 
characteristics and indicators is proposed.
Key words: foreign capital, functioning influence, market of bank services, evaluation 
indicators.

Íàä³йшëî 13.11.2007 ð.


	Re200801

