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Дослідження характеристик і показників
функціонального впливу іноземного капіталу на ринок
банківських послуг України
Аналізується вплив іноземного капіталу на функціонування ринку
банківських послуг України. Для оцінки впливу пропонується комплекс
характеристик і показників.
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послуг, оціночні показники.
�
Банківська система України ще не є настільки потужною, щоби забезпечити
на вітчизняному ринку потреби підприємств і населення в кредитах, достатнє
територіальне охоплення, якість і необхідний асортимент послуг, розгалужену
роздрібну мережу, добре збалансований, диверсифікований портфель та розвиток
на цій основі економіки країни. Ці питання почали більш активно вирішуватися
у зв’язку з переходу низки вітчизняних банків під контроль іноземного капіталу.
Процес лібералізації доступу іноземних фінансових структур на вітчизняний
ринок банківських послуг динамічно розвивається протягом майже двох років. Серед
західних банкірів український ринок банківських послуг вважається прибутковим
і перспективним, а основною формою контролю іноземного капіталу стала купівля
вітчизняних банків разом із інфраструктурою, мережею філіалів, відділень,
банкоматних мереж. Для іноземних фінансових структур тепер дешевше купити, аніж
створити новий банк. Тим більше, що до вступу України в СОТ іноземні фінансові
структури не мають права відкривати свої банківські філіали на її території.
За даними НБУ на початок листопада 2007 р. майже третина вітчизняної
банківської системи працює на іноземному капіталі. Із 173 банків, що мають
ліцензію на діяльність в Україні, 17 банків – це банки з 100-відсотковим іноземним
капіталом, у 42 банках іноземний капітал становить певну частину. Таким чином,
34,1% загальної кількості банків має іноземний капітал. Цей процес триватиме,
тому що ще двадцять фінансових груп заявили про свої наміри працювати в
Україні. Спеціалісти НБУ вважають безпечною для банківської системи та
економіки України присутність іноземного капіталу на рівні 50–60% їх участі.
На думку голови правління Укрсоцбанку Б. Тимонькіна, в Україну може прийти
20 – максимум 25 і не більше західних банків – стратегічних покупців [1].
Наприкінці 2006 р. та у 2007 р. провідні вітчизняні банківські менеджери
відзначили низку знакових процесів, що відбуваються у банківській системі
України (БСУ) під впливом іноземного капіталу. Передусім це такі процеси,
як зростання присутності іноземного капіталу, розширення ринку споживчого
кредитування, загострення конкуренції фінансових структур, розвиток системи

© Î.Ì. Ëþòêåâè÷, 2008.

106

ISSN 1562-0905. Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà, 2008, ¹1

банківських інструментів, посилення боротьби за ринкові позиції та зміну
ринкових часток банків, зростання значення інновацій в адаптації та розвитку
банків в умовах зростаючої конкуренції, зміни пріоритетів у розвитку банків,
якісні зміни в структурі активів і пасивів [1–5].
Конкретним прикладом позитивної дії цих процесів є зміни у сфері
кредитування. За даними НБУ на 1 жовтня 2007 р. сумарний кредитний портфель
українських банків сягнув 396,5 млрд. грн., збільшившись з початку року на
52,2%. Лідери ринку за обсягами портфелю споживчих кредитів населенню
значно зміцнили свої позиції в цій сфері. Серед таких лідерів – Приватбанк
(17,4 млрд. грн., ріст з початку року на 50,5%), Райффайзен Банк Аваль
(15,6 млрд. грн. та 48,1%), Укрсиббанк (15,4 млрд. грн. та 57,4%). Збільшується
перелік валюти кредитування. Так, чотири банки в Україні – Укрексімбанк,
Укрсоцбанк, Укрсиббанк, ОТП-банк видають іпотечні кредити у швейцарських
франках. За даними аналітиків, використання таких кредитів є вигідним для
населення. Зростання обсягів кредитування населення покращує структуру
активів банків. Ну думку Б. Тимонькіна, через п’ять років Україна вийде на
середньоєвропейські показники за активами, капіталізацією і прибутком банків [1].
Позитивно впливає присутність іноземного капіталу на якість обслуговування
клієнтів у вітчизняних банках. Іноземні банки мають якісно вищий рівень навчання
персоналу, іншу філософію бізнесу. В умовах зростаючої конкуренції провідні
банки України плідно працюють в цьому напрямку. Так, Приватбанк першим
серед банківських закладів пострадянського простору отримав міжнародний
сертифікат на свій Контактний центр на відповідність світовим стандартам якості
ISO–9001: 2000 [6].
Керуючі провідних банків України із значною часткою іноземного капіталу,
або придбаних іноземними групами, вважають ситуацію на ринку банківських
послуг такою, що відповідає стану банківської системи та економіки нашої країни
в цілому. Так, голова правління АТ «Індекс-банк», придбаного французькою
групою Credit Agricole, І.Є. Францевич вважає ситуацію нормальною за кількістю
купівель, розміром іноземного капіталу, рівнем кредитних ставок та низкою інших
показників [3]. Голова правління Урсоцбанку, який 5 липня 2007 р. уклав угоду
про продаж близько 95% акцій банку міжнародній банківській групі UniCredit
(UniCredit Group), також вважає ці процеси сприятливими для України. На
його думку, «побоювання іноземної експансії найчастіше ґрунтуються на старих
страшилках» [6].
Поряд з позитивними оцінками серед вітчизняних спеціалістів існує думка,
що іноземний капітал не виправдовує надій щодо позитивного впливу на ринок
банківських послуг, є побоювання експансії іноземних груп. Вважають, що мало
купівель банків, іноземний капітал не приніс надлишку ресурсів, не знижуються
ставки банківських кредитів, продовжує існувати дефіцит «тривалих кредитів».
Для отримання об’єктивної та всебічної оцінки впливу іноземного капіталу
на ринок банківських послуг України потрібна система показників. Як відзначає
І. Францевич, оцінка активності вливання іноземного капіталу в українські
банки «буде залежати від обраних критеріїв» [3]. На наш погляд, такі показники
можна визначити на основі аналізу характеристик функціонального впливу
іноземного капіталу. Функціональний підхід дозволяє враховувати різні аспекти
банківської діяльності. Адже термін «функція» (від лат. funetio – виконання)
має низку тлумачень. Зокрема, такі: значення, призначення, роль; обов’язок,
коло діяльності; явище, що залежить від іншого та змінюється із зміною іншого
явища [7]. На рисунку 1 нами представлена низка характеристик функціонального
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Адаптація вітчизняних банків до присутності
іноземного капіталу. Інноваційний фактор

Завдання державних банків на вітчизняному ринку
банківських послуг

Перерозподіл часток
ринку банківських послуг

Посилення конкуренції
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Вартість кредитних ресурсів

Розмір капіталу, що вливається
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Характеристики функціонального впливу іноземного капіталу
на ринок банківських послуг України

Рис. 1. Функціональний підхід до оцінки впливу іноземного капіталу на ринок
банківських послуг України

впливу. На думку провідних вітчизняних спеціалістів банківської сфери, тепер
саме ці характеристики становлять для аналізу впливу іноземного капіталу на
ринок банківських послуг України найбільший інтерес. Розглянемо кожну з них
більш детально.
1. Ринок банківських послуг в Україні проходить перший етап розвитку – етап
початкового насичення ринку. Цей період характеризується тим, що є можливим
природне зростання бізнесу, коли, за відносно невеликих витрат на одного клієнта
(на відсоток ринкової частки) можна отримати значну ринкову частку. За умов
насиченого ринку для збільшення ринкової частки потрібні потужні конкурентні
переваги або нові ринки послуг.
Необхідно підкреслити важливість показника для аналізу ринкової частки
банку, який є узагальнюючим для оцінки роботи банку. Як відзначає Б. Тимонькін,
«всі чинники, що впливають на вартість фінансових установ, зводяться до цього
знаменника» [6]. Як «працює» цей показник, можна показати на прикладі
роздрібу.
В Україні ринок банківських послуг є дуже молодим у своєму роздрібному
блоці. Це стало великою перевагою для роботи іноземних фінансових груп
на українському ринку. Але й вітчизняні банки також посилюють роботу з
роздрібом. Наприклад, Укргазбанк, за наявності великих проблем із зростанням
роздрібу, ставить це завдання пріоритетом розвитку з перспективою на п’ять
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найближчих років увійти в десятку лідерів роздрібу. Передбачається покращити
такі характеристики послуг, як ціна, швидкість, якість та ефективність каналів
продажів [8]. На думку І. Францевича, в Україні темпи зростання роздрібного
обігу залишаються дуже високими – мінімум 30–40% на рік. Відбуватимуться
процеси перерозподілу ринкових часток у цьому секторі на користь банків з
іноземним капіталом. Їх власники інвестуватимуть значні додаткові капітали в
статутні фонди і на цій базі будуть розвивати свої послуги.
Із завершенням початкового періоду насичення ринку послуг фізичним особам
темпи росту роздрібного ринку знизяться. Про це свідчить досвід європейських
країн – сусідів України. Їх банківський ринок зростає мінімум у два–три рази
швидше за ринки Західної Європи, а роздрібний сектор зростає вдвічі швидше
за корпоративний. Ці країни випереджують Україну в реформах на 5–7 років.
2. Активізація процесу припливу іноземного капіталу на ринок банківських
послуг. Починаючи з 2006 р. в Україні відбулася низка купівель вітчизняних
банків, зокрема великих, іноземними фінансовими структурами. Ними заявлено
про серйозні наміри щодо збільшення часток ринку і підвищення рейтингів
банків з іноземним капіталом на українському ринку. Ведеться активний пошук
потенційних банків для купівель іноземними групами.
На український ринок за останні два роки прийшло кілька великих
міжнародних фінансових груп, а в 1998 р. серед багатьох груп, які працюють
в Україні, тільки Raitfeisen (Райффайзенбанк – Україна) почав його активно
опановувати. Група Credit Agricole мала в своєму бізнес-плані наміри щодо
великих інвестицій, за умов швидкого зростання ВВП і доходів населення
планувала відносно недорого придбати достатню для старту ринкову частку, яка
дасть гарний приріст і матиме значний потенціал. Група Credit Agricole придбала
Індексбанк, який був у третій десятці банків та мав менше ніж 200 роздрібних
точок, і ставить за мету розширити свою присутність на ринку і створити
основу для довгострокового зростання [3]. Російський банк ВТБ (колишній
Зовнішторгбанк) також заявив про серйозні наміри щодо роздрібного ринку в
Україні, а саме – увійти в десятку, а потім – п’ятірку найбільших у нашій країні
банків за рахунок побудови великої роздрібної мережі, підґрунтям якої стануть
значні інвестиції.
Обмеження припливу іноземного капіталу в банківську систему України
позбавляє її фінансових можливостей для зростання і провокує нестачу внутрішніх
фінансових ресурсів. Штучно обмежувати імпорт капіталу в банківський сектор –
це означає провокувати додатковий дефіцит і зростання вартості банківських
послугу. На думку Ю. Храмова [4], існує кілька умов, коли експансію іноземного
капіталу в Україні необхідно обмежувати. Передусім, коли ступінь монополізації
або контролю ринку окремими гравцями – банками стає таким, що дозволяє їм
диктувати свої умови споживачам і конкурентам. Головну загрозу становить слабка
диверсифікація або надмірна залежність від одного джерела банківських ресурсів.
Приплив іноземного капіталу, як свідчить досвід багатьох країн, що
пройшли період експансії іноземного капіталу, призводить до посилення
процесів концентрації капіталу в банківському секторі. У результаті відбувається
скорочення кількості банків, з’являються надпотужні фінансові групи, що
контролюють значну частку сумарних активів банків.
Слід також відзначити, що висока динаміка розвитку ринку банківських послуг
в Україні викликає недовіру іноземних банків, які бояться системних ризиків.
Адже для кожного темпу зростання повинна бути така границя еластичності, як
забезпечення стабільного функціонування банків для їх подальшого зростання.
ISSN 1562-0905. Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà, 2008, ¹1

109

Î.Ì. Ëþòêåâè÷

Такої концепції розвитку дотримується Укрексімбанк. Адаптація банку полягає у
побудові робочих процедур за західними стандартами, удосконаленні оргструктури
банку з метою більш чітко виділити в ній роздріб, корпоративний та інвестиційний
напрямки діяльності.
3. Розмір капіталу, що вливається іноземним банком в український бан
ківський сектор. Достатність капіталу визначається вимогами щодо його
ефективного розміщення, а надлишок капіталу розглядається як його неефективне
використання. Іноземні фінансові групи, які приходять в Україну, не мають
проблем із розміщенням капіталу. Їх банки працюють в інших країнах з більш
розвиненими ринками банківських послуг, а обсяги іноземного капіталу значно
перевищують ті, що функціонують в Україні.
4. Вартість кредитних ресурсів. Цей показник залежить від рівня інфляції та
існуючих в країні ризиків. За міжнародними оцінками Україна має спекулятивний
кредитний рейтинг і високий ступінь ризиків. Але головним фактором є високий
рівень інфляції. Три останні роки інфляція регулярно і значно перевищувала
закладені при формуванні фінансових планів орієнтири. У 2004 р. фактичний
показник перевищив плановий майже вдвічі (12,3% проти 6,3%). У 2005 р. при
запланованих 8,6% за фактором мали рівень інфляції 10,3%. У 2006 р., при плані
8,7%, – 11,6%, у 2007 р., за річним прогнозом аналітиків АКБ «Укрсоцбанк»,
інфляція зросте з 11% до 13%. За високого рівня інфляції присутність іноземного
банківського капіталу не сприятиме зниженню ставок банківських кредитів
і здешевленню фінансових ресурсів, досягненню фіскальної стабільності та
економічному зростанню у довгостроковій перспективі. Потрібен державний
контроль над рівнем інфляції.
5. Присутність іноземних фінансових закладів посилює кон
куренцію на
вітчизняному ринку на користь споживачів банківських послуг. З появою в
Україні кількох потужних міжнародних фінансових груп більш жорсткою стала
конкуренція, а ринкове середовище – менш сприятливим для швидкого зростання
окремого фінансового закладу. Із зростанням конкуренції стають потрібними
більш якісні послуги, зменшується маржа. Іноземні банки такої конкуренції не
бояться, тому що звикли працювати в більш жорстких конкурентних умовах.
Вітчизняні банки це стимулює до розвитку. А вітчизняні банки перестали «боятися
конкуренції» [3], оцінили необхідність бути постійно в тонусі та шукати нові
можливості для забезпечення конкурентоспроможності на ринку, який поступово
насичується банківськими послугами. Таких можливостей на теперішній час є
багато, тому що ринок банківських послуг залишається далеким від насичення.
Про це свідчать високі темпи його розвитку. Із насиченням ринку зростають
ступінь зрілості ринку, конкуренція. І саме конкуренція примушує банки активно
опановувати принципово нові продукти, технології продажів, процедури контролю
ризиків і технологічні рішення. Така тенденція також притаманна банкам у
розвинених країнах, які поступово змінюють свої функції під впливом нових
глобальних тенденцій. Наприклад, американський Eximbank все більший акцент
робить на співпраці з малим і середнім бізнесом, що йому раніше не було властиве.
6. Перерозподіл часток ринку банківських послуг. За оцінками вітчизняних
спеціалістів на банківську систему України чекає кардинальний перерозподіл
ринкових часток. При цьому частка іноземних банків у БСУ, на думку спеціалістів,
не переви
щуватиме у найближчі п’ять років 50% як за активами, так й за
капіталом [3]. Поки що український ринок банківських послуг не є настільки
зрілим і зрозумілим для іноземних інвесторів, аби стати, як вони зауважують,
цікавим. Негативною є ситуація, коли, за наявності високих ризиків, існуючий
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в Україні рівень життя населення не дозволяє розраховувати на необхідну для
успішних банків рентабельність великих інвестицій у роздріб. Водночас за умов
швидкого зростання ВВП і доходів населення в Україні можна відносно недорого
придбати для старту ринкову частку. За малих інвестицій вона дає гарний приріст
і має потенціал. Це приваблює іноземний капітал.
7. Завдання державних банків на ринку банківських послуг. Існує низка
принципових питань, які держава, як власник, повинна вирішувати для забезпечення
ефективного функціонування державних банків в умовах припливу іноземного
банківського капіталу. Передусім – це збільшення їх капіталізації та підвищення
обсягів довгострокового кредитування корпоративного сектора економіки України.
Так, Укрексімбанк має необхідні кредитні ресурси для кредитування якісних
проектів, важливих з точки зору державних пріоритетів розвитку. Але обмеження,
встановлені коефіцієнтом адекватності капіталу, не дозволяють задовольнити ці
заявки в повному обсязі. У свою чергу, достатність власного капіталу повинна
забезпечити стабільність та надійність банку, що є пріоритетом №1 для банку.
Джерелом поповнення статутного фонду державних банків є держбюджет,
прибуток, залучення субординованого боргу, дооцінка основних засобів. На
поточному етапі цього достатньо, а перспектива пов’язана з розширенням
можливостей кредитування за рахунок консорціумного кредитування, проривом
на зовнішні ринки за запозиченнями. У свою чергу, іноземним банкам «багато
чого в Україні не є зрозумілим», тому вони готові надати ресурси, розділивши
ризики з внутрішніми українськими партнерами (державними банками) [3].
Наприклад, Укрексімбанк має значні конкурентні переваги, які складаються
з гнучких, відпрацьованих процедур і технологій, можливостей адаптації
кредитів під конкретного позичальника. Банк ставить за мету досягнення більш
збалансованої структури банку за активами та пасивами. Пріоритетом його
діяльності залишається корпоративний сегмент. Завдання «зайняти значну
частку ринку фізичних осіб» керівництво банку поки що не ставить. Роздріб
для Укрексімбанку – це передусім малий і середній бізнес. У цьому сегменті
перебувають головні можливості банку, який може запропонувати на ринку пакети
послуг на розвиток бізнесу. Банк ставить завдання з правильного позиціювання на
ринку, поширення відомостей про соціально-позитивний бренд банку для бізнесу.
Для нього важливо також виділити окремо інвестиційний напрямок роботи,
виводити клієнтів Укрексімбанку безпосередньо на прямі інвестиції.
8. Адаптація вітчизняних банків до присутності в Україні іно
земного
капіталу. Інноваційний фактор. Адаптація банків до нових умов господарювання
і процес їх розвитку нерозривно пов’язані, тому що динаміка функціонування
банківської системи в Україні може мати різний характер. Зокрема на швидкість
та ефективність процесу адаптації великий вплив має інноваційний фактор
(інноваційна динаміка).
За визначенням Є. Завгородньої під інноваційною динамікою будемо
розуміти «процес зміни довільних характеристик функціонування і траєкторії
руху економічного суб’єкта (об’єкта) внаслідок обізнаних цілеспрямованих
якісних внутрішніх трансформацій, які є результатом діяльності». Систематичне
впровадження нововведень при посиленні впливу іноземного капіталу є
імперативом функціонування банків, спрямованого на «самозбереження у
стохастично-мінливому зовнішньому середовищі» [9, с. 20]. Інноваційний
імператив реалізується в інтенсифікації інноваційної діяльності, тобто в якісних
змінах на всіх рівнях банківської системи. У свою чергу, безінноваційна
банківська система не народжує нових елементів, тому є «механізмом з постійними
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Показники оцінки впливу іноземного капіталу
на функціонування ринку банківських послуг

1. Показники готовності БСУ до
припливу іноземного капіталу

2. Показники діяльності банків з
іноземним капіталом на ринку
банківських послуг України

Оцінки інвестиційної привабливості
України, зокрема БСУ

Кількості банків (динаміки
кількості банків)

Конкурентоспроможності вітчизняних банків за умов присутності іноземного капіталу

Фінансового стану вітчизняної
банківської системи

Конкурентоспроможності банків
з іноземним капіталом
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Розвитку вітчизняної банківської
системи

Обсягів іноземного капіталу,
потрібних вітчизняній економіці

Концентрації
іноземного банківського капіталу

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

характеристиками і функціональним призначенням» [9, с. 21]. Така банківська
система програє в умовах посилення впливу іноземного капіталу.
Розглянуті нами характеристики функціонального впливу іноземного капіталу
на ринок банківських послуг прийнято за основу розробки системи оціночних
показників (рис. 2). Усі показники розподілено на дві групи, а саме: 1. Показники
готовності БСУ до припливу іноземного капіталу. 2. Показники діяльності банків
з іноземним капіталом на ринку банківських послуг України.
Процес оцінки передбачає розрахунок і оцінку величини показників по кожній
групі та порівняльний аналіз показників двох груп. У таблиці 1 наведено приклад
показників конкурентоспроможності вітчизняних банків за умов присутності
іноземного капіталу та їх критеріальні оцінки.
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Таблиця 1
Показники конкурентоспроможності вітчизняних банків за умов присутності іноземного капіталу
Показники
Величина капіталу БСУ

Показник відповідності темпів приросту
капіталу банків приросту їх активів та
зобов’язань
Середня величина капіталу на один діючий
банк
Структура банківського капіталу (статутний
капітал, резервний фонд, загальні резерви
тощо)
Показник рівня капіталізації банків: частка
капіталу банків у ВВП
Показники адекватності рівня капіталізації
БСУ потребам економіки:
співвідношення темпів зростання активів
вітчизняних банків і темпів росту власного
капіталу за рахунок прибутку (Парк)
співвідношення динаміки капіталовкладень
та динаміки ВВП (Пд)
Темпи зростання капіталізації вітчизняних
банків
Показники джерел капіталізації банків:
власний прибуток банків на збільшення
статутного
капіталу,
залучення
субординованого боргу, дооцінка основних
засобів;
зовнішні
запозичення
(цінні
папери),
партнерство
вітчизняних
банків
у
консорціумах з іноземними банками з метою
кредитування із спільною відповідальністю
Показники активів банків:
– розмір активів вітчизняних банків
– темпи зростання активів вітчизняних
банків
Показник наявності стабільних джерел
надходження ресурсів у банки (відсоток
різних джерел у сумарних зобов’язаннях
банків)
Показники асортименту послуг – кількість
різних видів послуг, які надають банки
Відкритість
і
прозорість
діяльності
вітчизняних банків для іноземних інвесторів,
рейтингових активів
Рівень
культури
обслуговування
у
вітчизняних банках
Показник резервних вимог до банків

Критеріальні оцінки
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
В Україні темпи приросту капіталу (10-20%) відстають від
приросту їх активів у 1,5-2 рази
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)
В Україні структура банківського капіталу є недосконалою: статутний капітал – 62,0%, резервний фонд –
5,1%, загальні резерви – 0,8% тощо
В Україні – 5,5% (для порівняння: Франція – 18,1%)

Парк ≥ 1: прибуток забезпечує темпи росту капіталу не
менше, ніж темпи росту активів
Пд>1. За думкою експертів, на кожен процент приросту
ВВП повинно бути 2–3 % приросту капіталовкладень
Капіталізація прибутків, активів

Джерела капіталізації банків на початковому етапі
розвитку БСУ – етапі первинного насичення ринку
банківських послуг
Джерела капіталізації банків на етапі розширеного
фінансування БСУ
Розмір і темпи зростання активів банків з іноземним
капіталом
В Україні у сумарних зобов’язаннях банків кошти
суб’єктів господарювання становлять 35,5%; фізичних
осіб – 36,7%; міжбанківських кредитів і депозитів – 10,9%
Провідні іноземні банки надають до трьохсот видів
послуг. В Україні кількість послуг значно нижча
За присутності банків з іноземним капіталом на ринку
банківських послуг в України ці вимоги зростають
Клієнтура вітчизняних банків при низькому рівні сервісу
буде переходити в інші банки
В Україні – на рівні 0–14%, у країнах ЄС від 0 до 2%
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Лібералізація доступу іноземних фінансових структур на вітчизняний ринок
банківських послуг буде, очевидно, зростати у найближчі роки та створюватиме
умови для членства України у багатьох міжнародних організаціях. Із розвитком
ринку банківських послуг в Україні, посиленням впливу іноземного капіталу і
підвищенням якості послуг вітчизняних банків перелік характеристик і показників
функціонального впливу для отримання об’єктивної оцінки буде змінюватися.
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Люткевич О.М. Исследование характеристик и показателей функционального влияния
иностранного капитала на рынок банковских услуг Украины.
Анализируется влияние иностранного капитала на функционирование рынка
банковских услуг Украины. Для оценки влияния предлагается комплекс характеристик
и показателей.
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Lyutkevych O.M. The Research of the Characteristics and Indicators of the Foreign Capital
Functioning Influence on the Bank Services Market in Ukraine.
The influence of the foreign capital on the Ukrainian market of the bank services
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.
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