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регіони держави мають можливість виходу по транспортних магістралях у Росію та Молдову. 

Регіони, що знаходяться на півночі, мають сприятливі можливості здійснювати та підтримувати 

зовнішньоекономічні зв‘язки із Білорусією, державами Балтії та північно–західними областями 

Росії. Західні регіони держави мають контактну зону із східними воєводствами Польщі та 

країнами Західної Європи.  

Отже, практично кожен регіон держави наділений можливостями щодо створення та забезпе-

чення конкурентних переваг завдяки сприятливому геополітичному розташуванню, що в свою 

чергу дозволяє підвищити рівень їх конкурентоспроможності. 

Високий рівень розвитку інфраструктури відображає привабливість регіону і навпаки [5]. Так, 

якщо інфраструктура не відповідає потребам регіону, то відповідно буде спостерігатись низький 

рівень розвитку регіону та відсутність конкурентної переваги як такої. У зв‘язку з цим кожен 

регіон держави повинен проводити структурну перебудову інфраструктури або її створення вза-

галі. Постійне вдосконалення кожної ланки інфраструктури, їх наступні сумісність, взаємозалеж-

ність та гармонійна взаємодія забезпечать регіону конкурентну перевагу та належний рівень кон-

курентоспроможності [90]. 

Зважаючи на вищеподане, конкурентні переваги регіону представляють собою сукупність цін-

ностей (ресурсів та благ), наявність та реалізація яких надає регіону переваги порівняно з іншими. 

Таким чином, розглянуті конкурентні переваги тісно взаємопов‘язані між собою, де виключен-

ня або якісне погіршення однієї із них призведе до зниження конкурентоспроможності регіонів та 

нездатності забезпечити розвиток конкурентного середовища регіонів держави. 
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Забезпечення стабільних темпів економічного розвитку вимагає стійкого та динамічного розвитку 

банківської системи. Саме банківська система будь–якої країни віддзеркалює її соціально–економічний 

уклад, механізми товарно–грошових відносин, соціально–політичний розвиток, забезпечує регулюван-

ня грошового обігу, рух, перерозподіл і ефективне використання фінансових ресурсів. 

Сучасний етап розвитку банківської системи України характеризується низкою проблемних 

питань, одним з яких є присутність в ній значної частки іноземного капіталу та укріплення позицій 

закордонних промислово–фінансових груп (рис. 1). 

П
ол

ес
ГУ



 

85 

 

47 53 51 55 53 53 51

17 17 18 20 22 22 21

198 198 197 194 198

176 179

35 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 34

0

50

100

150

200

250

01.01.2008 р. 01.01.2009 р. 01.01.2010 р. 01.01.2011 р. 01.01.2012 р. 01.01.2013 р. 01.08.2013 р.

Кількість банків з  іноземним капіталом

Кількість банків з  100% іноземним капіталом

Кількість банків за реєстром

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %

 
Рисунок 1 – Іноземний капітал у загальній структурі банківських установ України* 

* сформовано на основі джерела: [1] 

 

Дані рис. 1. свідчать про те, що іноземний капітал займає значну частку в банківській системі 

України. Так, за період 2007–2013 рр. частка іноземного капіталу в статутному капіталі вітчизня-

них банківських установ коливалася в межах 35–42%. Загалом за аналізований період кількість 

банків з іноземним капіталом (в тому числі кількість банків з 100% іноземним капіталом) зросла 

на 4 одиниці. При цьому варто зазначити, що, починаючи з 2010 р., даний показник характери-

зується тенденцією до зниження – з 55 од. до 51 од.  

Зростання частки іноземного капіталу в банківській системі України обумовлене прийнятими 

рішеннями щодо європейської інтеграції України і скасуванням низки обмежень щодо доступу 

іноземного капіталу до банківського сектору – у 2006 р. було прийнято зміни до Закону «Про бан-

ки і банківську діяльність» у частині надання іноземним банкам права відкривати свої філії на те-

риторії України, а також пошуком інвестицій для підтримки ліквідності вітчизняних банків [2, с. 

30].  

Відповідно до офіційних даних Національного банку України щодо власників істотної участі у 

вітчизняних банках [3] у 2007–2008 рр. іноземний капітал в Україні був представлений 17–ма 

країнами, а станом на 01.04.2012 р. – 19–ма: Кіпр, Російська Федерація, Греція, Грузія, Казахстан, 

Сполучені Штати Америки, Німеччина, Австрія, Нідерланди, Франція, Ірландія, Туреччина, 

Угорщина, Італія, Британія, Віргінські острови (Британські), Швеція, Швейцарія, Польща. Участь 

найбільш впливових учасників у капіталі банків України представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Частка найбільш впливових учасників у капіталі вітчизняних банків станом на 01.04.2012 р. 
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Як бачимо, лідерами серед країн – учасників в капіталі банківського сектору України є Російсь-

ка Федерація та Кіпр. Росією в Україні контролюється діяльність 10–и банків України: ПАБ «Аль-

фа–Банк», ПАТ «БМ Банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Всеукраїнський національний банк», ПАТ 

«ЕнергоБанк», ПАТ Банк «Петрокоммерц–Україна», ПАТ Банк» Руский Стандарт», ПАТ «Акціо-

нерний комерційний промислово–інвестиційний банк», ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 

ПАТ Банк «Траст», а Кіпром – 13–и банків: ПАТ «Альфа–Банк», ПАТ «Астра банк», ПАТ «Банк 

Кіпру, ПАТ «Діві Банк», ПАТ КБ «Експобанк», ПАТ «ЕнергоБанк», ПАТ Банк «Київська Русь», 

ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «Банк Ренесанс Капітал», ПАТ Банк «Кре-

дит Дніпро», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Марфін банк». Решта банків з іноземним капіталом 

переважно контролюється бізнесом фінансових інститутів з Європейського Союзу.  

Недивлячись на те, що переважна більшість іноземних інвесторів зацікавлена в банківському 

ринку України, 2009–2010 рр. характеризувалися їх виходом з ринку банківських послуг України. 

Так, після 2009 р. з українського банківського сектору пішов голландський ING та було ліквідова-

но представництво німецького Dresdner Bank. У 2010 р. це ж зробили британський HSBC і польсь-

кий Rekao. Цього ж року чеська група PPF продала Home Credit Bank, а голландсько–ізраїльська 

TBIF Financial Services – VA в Bank. Також своїх банків в Україні позбулися Bank of  Georgia (на 

80,0%) і російський «Ренесанс Капітал», а німецький Bayerische Landesbank і південнокорейський 

Kookmin Bank ліквідували свої представництва [4, с. 88–89]. 

Безперечно, перспективи та наслідки присутності іноземного капіталу у банківській системі 

України є неоднозначними і варто зважати на те, що першочерговою метою іноземних інвесторів є 

не покращення добробуту населення чи ефективний розвиток економіки країни, а отримання та 

примноження своїх прибутків. Загалом у функціонуванні в банківській системі України банківсь-

ких установ з іноземним капіталом є як переваги, так і недоліки (табл. 1): 

 

Таблиця – Переваги та недоліки залучення іноземного капіталу в банківській сектор України 

 

Позитивні моменти Негативні моменти 

Впровадження нових видів банківських послуг, 

розширення їх спектру та підвищення якості 

надання 

Невідповідність інтересів банків з іноземним 

капіталом з національними інтересами та цілями 

соціально–економічного розвитку країни 

Впровадження передових, новітніх технологій та 

методів ведення  

банківського бізнесу 

Залежність вітчизняних банків від тенденцій світо-

вого ринку 

Посилення розвитку конкуренції на ринку 

банківських послуг 
Задоволення інтересів країни походження капіталу 

Підвищення кваліфікаційного рівня банківських 

працівників 
Нелегальний відплив–приплив капіталів 

Зменшення кількості проблемних банків через їх 

консолідацію із зарубіжними банками 

Неможливість здійснення повного контролю за 

операціями іноземних банків 

Розширення обсягів кредитування населення 

Втрата суверенітету у сфері грошово–кредитної 

політики у зв‘язку з неконтрольованістю та нерегу-

льованістю діяльності банків з іноземним капіталом 

Запровадження міжнародного досвіду  

ведення банківського бізнесу та фінансового 

оздоровлення, реорганізації та реструктуризації 

банківських установ 

Загроза для економічної безпеки України через 

можливий неконтрольований відплив капіталу та 

фінансових ресурсів 

Удосконалення системи страхування банківсь-

ких ризиків 
 

Підвищення міжнародного фінансового рейтин-

гу України та збільшення обсягів іноземних ін-

вестицій у її економіку 

 

 

Отже, залучення іноземного капіталу в банківську систему України має більше позитивних мо-

ментів і сприяє інтеграції вітчизняного банківського сектору у світовий фінансовий простір. Вод-

ночас існують досить серйозні фінансові та економічні ризики швидкого зростання частки інозем-

ного банківського капіталу, пов‘язані з можливою загрозою «обвальної» глобалізації національної 
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економіки країни та втратою суверенітету в сфері грошово–кредитної політики, можливим поси-

ленням нестабільності економіки в цілому та банківської системи зокрема, а отже загрозою для 

економічної безпеки країни через можливий неконтрольований відплив капіталу [5]. Тому 

вирішення питання про форми та масштаби розширення присутності іноземного капіталу на віт-

чизняному ринку банківських послуг повинно бути підпорядковане пріоритетним національним 

завданням і потребує розробки стратегії державного управління процесом входження та 

функціонування іноземних банків в Україні. 
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Досягнення високого рівня зайнятості у сфері висококваліфікованої праці – одна з основних 

цілей макроекономічної політики держави для забезпечення її стійкого розвитку. При неповному 

використанні наявних ресурсів висококваліфікованої робочої сили економіка працює неефектив-

но, не досягаючи межі своїх виробничих можливостей. Безробіття наносить значну шкоду жит-

тєвим інтересам людей, не даючи їм можливість використовувати свої вміння в тому роді діяль-

ності, у якому фахівець може найкраще проявити себе.  

Державна політика зайнятості щодо висококваліфікованої праці повинна бути пов‘язана, з од-

ного боку, з політикою у сфері вищої освіти, науково–технологічною політикою, а з іншого – з 

економічною політикою у сфері промисловості, сільського господарства і розвитку інфраструкту-

ри (інформація, зв‘язок, транспорт). Особливо важливим для реалізації політики зайнятості є вибір 

пріоритетів, який має враховувати умови розвитку економіки, в тому числі вибір напрямів у зміні 

структури економіки. 

Ринок праці, як один з елементів ринкової економіки, розглядається в багатьох дослідженнях 

ринкових відносин. У працях таких українських учених, як: В.Андрієнко, С.Бандур, І.Бондар, 

М.Долішній, С.Злупко, А.Колот, В.Лагутін, В.Онікієнко, І.Петрова, М.Шаленко, В.Шамота подано 

теоретичні, методичні та прикладні аспекти економіки праці, визначено організаційно–

економічний механізм функціонування і розвитку ринку праці. Проблеми регулювання ринку 

праці, в тому числі ринку праці фахівців з вищою освітою, займають чільне місце в дослідженнях 

В.Близнюк, Д.Богині, О.Грішнової, Ю.Краснова, В.Лича, А.Чухна та ін.  

Проблеми людського капіталу, нагромадження інвестицій у людину досліджували видатні 

західні вчені: Т.Шульц, Дж.Кендрик, Дж.Мінсер, К.Б.Малліган, та Х.С.Мартін. Економічним про-

блемам вивчення людського фактора економічного розвитку та ринку праці присвячені роботи 

російських вчених М.Грачова, В.Дахіна, О.Дахіної, А.Дем‘янчука, І.Загоруйка, А.Коровкіна, 

М.Критського, А.Романовського, В.Сидорова, А.Терехова, Р.Яковлєва та ін.  

 Розширення сфери використання праці фахівців з вищою освітою, формування сприятливого 

підприємницького середовища, підвищення соціальної захищеності фахівців висуваються сьогодні 

на перший план у системі державного регулювання зайнятості. 

Держава здійснює політичне сприяння зайнятості шляхом використання інструментів еко-

номічної та фінансової політики, а також шляхом створення організаційно–юридичних умов, що 
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