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ния. В качестве одной из основных причин кризиса называют сложив-

шуюся геополитическую обстановку. Украина — ключевой торгово-

экономический партнер РФ на постсоветском пространстве. Доля Украи-

ны в 2013 году во внешнеторговом обороте РФ составляла 5–6%, в то 

время как вес РФ составлял 28–30%. Но нарушение экономических от-

ношений между Россией и Украиной, наложение эмбарго со стороны за-

падных стран нанесло больший урон российской экономике. Введение 

санкций приводит не только к ухудшению финансового состояния, усло-

вий заимствования, росту «премий» за риск и усилению оттока капитала, 

но и к ослаблению обменного курса, росту инфляции. На фоне снижения 

экономической активности может продолжиться дальнейшее сокращение 

инвестиций в основной капитал. Сохраняется риск нарушения экспорт-

ных поставок газа через Украину, а также введения новых торговых 

санкций со стороны стран Евросоюза. Это свидетельствует о том, что ре-

цессия, связанная с колебаниями, как в экономической сфере, так и поли-

тической, даёт начало новому циклу развития экономики. В условиях 

внезапного обрыва экономических отношений с основными торговыми 

партнерами, необходимо иметь определенные резервы. Иначе любое из-

менение будет чревато глубокой рецессией. Таким образом, разработка 

долговременных экономических планов с учетом циклических колебаний 

позволяет уменьшить амплитуду этих самых колебаний, что способству-

ет усилению «выносливости» экономики. 
 

Благая К.А. 

НТУ «ХПІ» 
 

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Сучасна глобалізація фінансових ринків спричиняє прискорення 

руху капіталу. Банківська система України активно долучилася до цих 

процесів. Найбільш помітними проявами інтеграції в цій сфері є наяв-

ність в банківській системі іноземного капіталу, відкриття філій за межа-

ми держави, національна підтримка щодо ведення прямих кореспондент-

ських рахунків між вітчизняними та закордонними банками, участь у мі-
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жнародних організаціях та платіжних системах, співробітництво Націо-

нального банку України з центральними банками інших країн. Кількість 

іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капі-

талі банків) на кінець 2014 року складає 31 %, що набагато менше у порі-

внянні з попередніми періодами (на 01.01.2012 року — 41,9 %). Така ди-

наміка свідчить про досить високі ризики для вітчизняної економіки, 

пов’язані з відтоком капіталів та необхідність консолідації вітчизняного 

банківського сектора. Аналіз ситуації в цьому сегменті ринку свідчить 

про те, що функціонування закордонних банків в країні має низку пере-

ваг: прискорення процесів розвитку фінансових ринків; розширення спе-

ктру банківських послуг та їх якості; швидке впровадження передових, 

новітніх технологій банківської діяльності; фінансування капіталомістких 

проектів і т. д. Не меншим є і спектр негативних наслідків: нові ризики у 

рамках національної банківської системи, спричинені жорсткою конку-

ренцією; можливість нерегульованого відтоку капіталу у разі знаходжен-

ня інвестором більш вигідних умов фінансування; проведення іноземни-

ми банками спекулятивної діяльності. Законодавче регулювання цих 

процесів обмежує негативні наслідки та дозволяє вітчизняним економі-

кам скористатися перевагами іноземних інвестицій в банківському секто-

рі. В Україні втрата потенційних інвестицій через відтік іноземного капі-

талу обмежить її можливості у врегулюванні складної економічної ситуа-

ції. Для прискорення стабілізації банківської системи Верховна Рада 

України прийняла закон №1586-VII «Про внесення змін  до деяких  зако-

нодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабі-

льність банківської системи». НБУ планує збільшити частку іноземного 

капіталу в банківській сфері до 40% у 2022 році. 
 

Бойко Е.Ю. 

НТУ «ХПИ» 
 

«ТОЧКИ РОСТА» Ф.ПЕРРУ И ВОЗМОЖНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ УКРАИНЫ 

 

Экономический кризис в Украине всё больше и больше охватывает 

различные отрасли. Многие производства становятся убыточными, пред-


