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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ І СОТ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Інтеграція України у світову економіку – це складний і тривалий процес, 

який повинен пронизувати національну економіку на всіх її рівнях. Динаміка 

інтернаціоналізації банківської діяльності в Україні залежить як від 

перетворень у самій банківській системі, так і від реформування економіки в 

цілому. Інтеграція економіки України у світове господарство відкриє доступ 

національному банківському капіталу на світовий фінансовий ринок, 

дозволить зробити більш привабливим інвестиційний клімат у країні і, в 

кінцевому підсумку, вивести економіку з глибокої кризи. 

Інтеграція іноземного капіталу в банківську систему України повинна 

враховувати і ті проблеми, з якими вже зіткнулися не лише світова, але й 

вітчизняна практика регулювання іноземних інвестицій. Існують певні 

проблеми і з погашення наших зовнішніх боргів зарубіжним банкам. Отже, 

регулювання міжнародних банківських операцій і інвестицій повинно бути 

виваженим, узгоджуватися із зовнішньоекономічними пріоритетами і 

міжнародно-правовими зобов'язаннями України. Не дивлячись на 

привабливість спільних підприємств (і банків), законодавча регламентація 

частки іноземної участі значно зменшує інтерес зарубіжних партнерів. Різні 

пільги при оподаткуванні, які застосовуються для спільних форм 

підприємництва, також уявляються малоефективними. 

Викликають інтерес питання регулювання створення та діяльності філій 

іноземних банків у країнах Центральної та Східної Європи. Цей досвід 

можна порівняти з прийнятими Україною зобов'язаннями щодо доступу філій 

іноземних банків на внутрішній ринок у світлі вимог Генеральної угоди про 

торгівлю послугами та Угоди про партнерство та співробітництво між 

Україною та ЄС. 

Так, дія Генеральної угоди про торгівлю послугами поширюється на 

надання послуг країнами – членами Світової організації торгівлі через 

транскордонну поставку, комерційну присутність, присутність фізичних осіб. 

Найбільш поширеною формою банківської діяльності на ринках інших країн 

є надання послуг через власні зарубіжні філії. Відповідність правовим актам 

вимагає скасування всіх обмежень щодо організаційних форм надання послуг 

іноземними банками на території країни – члена СОТ. 

Одним із стратегічних напрямків зовнішньоекономічної діяльності є 

приєднання до СОТ та приведення вітчизняного законодавства до вимог угод 

цієї організації. З урахуванням досвіду формування правового поля 

діяльності філій іноземних банків у країнах Центральної та Східної Європи 

удосконалення вітчизняного законодавства полягає в наступному: 

• операції філій іноземних банків повинні здійснюватися на тих же 

засадах, що і операції місцевих банків; 



• доцільно встановлювати спеціальні або додаткові вимоги щодо 

створення філій іноземних банків та їх легалізації. Це стосується 

переліку документів, які необхідно додати для одержання дозволу на 

створення філії, заявки на одержання ліцензії на здійснення банківської 

діяльності та заявки про легалізацію. 

Банківський нагляд може здійснюватися шляхом як загальних, так і 

спеціальних вимог. Але в кожному випадку повинні мати місце двосторонні 

угоди між органами банківського нагляду країни розташування та 

відповідними органами країни розташування іноземного банку. 

Для вступу в СОТ банківська система України повинна відповідати 

міжнародним вимогам щодо рівня капіталізації банків. Крім того, необхідно 

також створити систему ефективного банківського менеджменту та 

маркетингу на основі використання сучасних банківських інформаційно-

комп'ютерних технологій. 
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