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В умовах інтеграційних перетворень відбувається взаємопроникнення світових 

економік,  наслідком таких процесів є міграція капіталів,  тому проблематика функціону-

вання іноземного капіталу, вплив останнього на фінансову сталість та прибутковість бан-

ківської системи України набуває особливої актуальності в сучасних умовах нестабільно-

го розвитку економіки. 

Тематика функціонування та впливу на вітчизняну банківську систему та світову 

економічну систему висвітлена у працях таких науковців, як: Голдберг Л., Івасів І., Кор-

нилюк Р., Чуб О., Смовженко Т. та інші. 

Найважливішим етапом є виявлення процесів проникнення іноземного банківсько-

го капіталу на фінансовий ринок України, дослідження теоретичних та практичних аспек-

тів організації банків з іноземним капіталом в Україні, аналіз позитивних та негативних 

наслідків присутності іноземного капіталу в банківській системі України загалом. 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" з 1992 року спеціалізується на наданні банківських 

послуг юридичним та фізичним лицям. Райффайзен Банк Аваль як частина міжнародної 

банківської групи Райффайзен Банк Интернаціональ приділяє значну увагу обслуговуван-

ню великого приватного капіталу і має успішний досвід в наданні індивідуальних рекоме-

ндацій клієнтам відносно вибору оптимальних схем управління засобами. В умовах бан-

ківської кризи, банк з іноземним капіталом має позитивний вплив на банківську систему 

України. До позитивних наслідків, які отримує країна-реципієнт від залучення іноземного 

капіталу в  національну економічну систему: використання передового досвіду ведення 

банківської справи, впровадження нових прогресивних технологій та сучасних методів 

банківської діяльності; вища капіталізація іноземних банків сприяла можливості здійсню-

вати кредитну діяльність навіть під час кризових 2008-2009 рр. 

Більш глибокі теоретичні та методологічні методи щодо функціонування іноземно-

го капіталу в банківській системі України є основою для подальших роздумів, досліджен-

ня та розробок. 
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