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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЇ З КРАЇНАМИ ЕС
Актуальність досліджуваного питання пояснюється підвищенням інтересу до
українських банків з боку іноземних, політикою держави, спрямованої на
інтеграцію української економіки у світову. Наукові публікації висвітлюють
питання законодавчої бази та аспекти її змін, що сприяють поглибленню процесу
інтеграції світової економіки. Інтеграція банківської системи за участю
системного банку знаходиться на початковому етапі, що в теоретичному і
практичному аспекті не сприяє глибокому вивченню багатьох сторін процесу
злиття фінансових структур і його впливу на банківську систему України. Важливі
питання, які вимагають вивчення: зміни в організаційній структурі банку,
інновації у банківських продуктах, розробка та зміна підходу до клієнтської бази
[1].
Інтеграція банків в міжнародну банківську систему містить три етапи. По –
перше, розробка плану виходу на ринок, яка містить аналіз внутрішніх потреб і
можливостей комерційного банку за напрямками: цілі виходу банку на ринок
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По-друге, аналіз внутрішнього законодавства, що регламентує

можливість виходу комерційного банку на ринок промислово розвинутих країн, а
саме: порядок надання Центральним банком дозволів уповноваженим банкам на
участь у статутному капіталі банків та інших кредитних організацій за кордоном,
а також відкриття філій за кордоном; відповідність внутрішнього законодавства
міжнародним стандартам і капіталу банків, що діють більш ніж в одній країні. Потрете, аналіз існуючих норм і правил промислово розвинених країн, що

регламентують діяльність іноземних банків на їх території, з точки зору
найбільшої легкості для входження українського комерційного банк ку на їх
ринок [2].
Інтеграція банків міжнародну банківську систему полегшується, якщо
забезпечити такі умови: внутрішнє валютне законодавство відповідає світовим
стандартам, керівництво банку розуміє світові тенденції розвитку міжнародної
банківської діяльності та, відповідно до них, формує стратегію розвитку банк.
Варіантом інтеграції вітчизняних банків у світову фінансову систему також
може виступати інша послідовність дій. На основі сприятливої кон'юнктури
світового ринку нарощувати власні інвестиції за кордоном, кооперуючи зусилля з
підприємствами, продукція яких користується попитом на відповідних зовнішніх
ринках; проведення лібералізацію зарубіжної діяльності вітчизняних банків та
якісно удосконалити структуру, географію, форми, характер і види операцій
закордонної мережі банку [3]. У цьому випадку, кількісним показником оцінки
інтеграції банку в світову фінансову систему є чиста інвестиційна позиція, яка
визначається як різниця між іноземними активами і пасивами
Таким чином, тенденції розвитку світової фінансової системи, а саме:
глобалізація,

інтернаціоналізація,

інституціоналізація,

дезінтермідація,

загострення міжнародної конкуренції, інтеграція, конвергенція, інформатизація і
комп'ютеризація, концентрація світових ринків, - сприяють збільшенню
міжнародних банківських послуг та відкривають широкі можливості для
зовнішньоекономічної діяльності банків.
Список літератури:
1. Гольченко І.Є. Тенденції розвитку міжнародної та вітчизняної банківських систем /
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми. – 2004. – С. 117-122.
2. Мусієць Т.В. Розвиток національної банківської системи як шлях інтеграції України
до ЄС // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 6. – С. 27-34.
3. Расширение ЕС и банковская система // Банковская практика за рубежом. – 2014. – №
5. – С. 4-10

