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БАНКІВСЬКИЙ ПРОСТІР 
 

У даній статті розглядаються умови виникнення міжнародної банківської діяльності, охарактеризовано чотири 

типи банків, які виконують міжнародні операції. Зазначено позитивні наслідки від інтегрування комерційних банків 

України до європейського банківського простору, таких як залучення іноземного капіталу, розширення доступу до 

кредитних ресурсів з боку населення та реального сектору.  Розглянуто проблеми, що уповільнюють інтеграційні 

процеси, такі як нерівномірність розташування банків, втрата довіри населення через непрозору діяльність банків, 

низька капіталізація, низький рівень обслуговування клієнтів. Зазначено умови інтеграції до європейського 

банківського простору як стандартизація банківської діяльності шляхом виконання Базельських рекомендацій та 

рекомендацій FATF, які сприяють прозорості банківської діяльності та опосередковано впливають на інвестиційну 

привабливість комерційних банків України, а також розробка стратегій виходу на європейські банківські ринки. 
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Постановка проблеми. З розвитком євроінтег-

раційних процесів важливим питанням постає про-

цес налагодження функціонування міжнародних 

економічних відносин між резидентами України та 

її нерезидентами, в яких банки виступають не тіль-

ки як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, 

але і посередниками, які виконують різні типи фі-

нансових послуг для безперебійного функціону-

вання грошового обігу між  країнами. 

Банки задля підвищення своєї конкуренто-

спроможності намагаються вийти на новий рівень 

обслуговування клієнтів, запропонувати якомога 

більше послуг, відкрити кореспондентські рахунки 

в найбільш розвинених банках Європи, зареєстру-

вати закордонні філії і набути статусу трансна-

ціональних і тому їх процес інтеграції у міжнарод-

ний банківський простір є актуальним.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх 

років.  Питання євроінтеграції комерційних банків 

та підвищення їх конкурентоспроможності хвилю-

вало таких вчених та науковців як Калініченко Л.Л, 

Н.М. Внукову, Сторонянську І.З., Сищук А, 

Костюк О., Брітченко І.Г. та ін. В своїх працях во-

ни підкреслюють умови підвищення конкуренто-

спроможності банків, надають визначення трансна-

ціонального банку та підкреслюють перспективи 

розвитку інтеграції українських комерційних бан-

ків до європейського банківського простору.  

Мета статті. Охарактеризувати діяльність 

транснаціональних банків та надати рекомендацій 

щодо підвищення конкурентоспроможності комер-

ційних банків та визначити умови їх інтеграції до 

європейського економічного простору.  

Основні результати дослідження.  Комерційні 

банки постійно взаємодіють з банками інших країн 

і не існують відокремлено через глобалізацію 

економічного простору. В результаті цього явища 

зростає частка іноземного капіталу в інших банках,  

утворюється ринок транснаціональних банківських 

послуг і це впливає на розвиток банківської систе-

ми в цілому. Як наслідок взаємодії створюється 

міжнародна банківська діяльність, що означає 

комерційну та інвестиційну діяльність, яка містить 

транснаціональні операції в різних валютах.[3].  

Коваленко В. В. разом з Вербицькою Я.Є. вва-

жають, що існують 4 групи банків, які виконують 

міжнародні операції. До першої групи належать 

банки, які мають лише одну  закордонну філію і в 

ній є незначна частка активів та прибутків.  

До другої групи належать ті банки, міжнародні  

філії яких приносять до 10 % прибутку. Дані філії 

підпорядковані материнському банку і не мають 

статусу самостійного  

Третя група - транснаціональні  банківські угру-

пування. Їх прибуток від операцій на міжнародно-

му ринку фінансових послуг становить  25-35% за-

гального прибутку банку. 

Четверта група – глобальні банки, які діють на 

ринках банківських послуг багатьох держав і їх го-

ловною метою являється отримання прибутку від 

того типу послуг, що існує на тому чи іншому 

ринку.  

Дані науковці зазначають, що банки не відразу 

стають міжнародними, а поступово розвиваючись, 

маючи лише деякі риси міжнародних банківських 

операцій поступово підвищують свою конкуренто-
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спроможність та набувають статусу транснаціона-

льного банку [4]. 

На думку І.З. Сторонянської та І.С. Музики 

після ратифікації Угоди про асоціацію між Украї-

ною та Європейським Союзом утворяться такі по-

зитивні можливості для  розвитку економіки, як бі-

льш широкий доступ до інвестиційних ресурсів за-

хідних інвесторів; розширення доступу до кредит-

них ресурсів населення та суб’єктів реальної еко-

номіки; впровадження нових стандартів корпора-

тивного управління та обслуговування клієнтів; 

формування прозорих, якісних і позбавлених ко-

рупції схем діяльності банківських установ, відно-

син між банківською установою та споживачем її 

послуг; впровадження новітніх банківських про-

дуктів і технологій ведення банківської діяльності [6]. 

Дійсно, передумови до інтеграції банківської 

системи України до європейського простору закла-

дені, але на даний момент існують такі проблеми, 

як нераціональна територіальна структура та незба-

лансованість регіонального розвитку, тобто висо-

кий рівень зосередження  банків та їх активів у 

найбільших містах України та  відсталість банків-

ського сектору в інших регіонах.  

Більшість науковців  характеризують ринок 

банківських послуг наявністю таких проблем, як 

відсутність довіри до банків з боку фізичних осіб, 

особливо після фінансової кризи 2008 року і на по-

чатку 2014 року; недостатня прозорість діяльності 

банківських установ; незбалансованість регіо-

нального розвитку ринку банківських послуг [2].  

Комерційні банки України мають у декілька 

тисяч разів меншу капіталізацію, ніж Європейські 

банки, що не дозволяє їм активно надавати позики. 

Через те, що в Європі низька облікова ставка в 

ЄЦБ та низькі процентні ставки, їх кредитний 

портфель є більш якісним. Фондові біржі в Україні 

не є ефективним заходом для залучення коштів та 

випуску цінних паперів банками. Наявність 

валютних, кредитних та процентних ризиків також 

уповільнює конкурентоспроможність у порівнянні 

з європейськими банками. Відкриття іноземних 

філій банків на території інших держав також не 

передбачається. Суттєвою проблемою, яка постає 

на шляху до євроінтеграції українських банків є те, 

що рейтингові вітчизняні системи банків не 

визнаються в Європі [1].  

Враховуючи вищезазначені проблеми,  

основними умовами для інтеграції у європейський 

банківський простір є регулювання прозорості дія-

льності банків, спираючись на “Основні принципи 

ефективного банківського нагляду” Базельського 

комітету, запобіганню відмиванню грошей, засто-

совуючи рекомендації групи  FATF [5]. Дані прин-

ципи допомагають стандартизувати банківську дія-

льність і набувають статусу глобальних и загально-

вживаних.   

Щодо проблеми обмеженості ресурсів комер-

ційних банків, то вони можуть бути вирішені шля-

хом виходу комерційних банків на європейський 

міжбанківський ринок, залученням коштів від все-

світніх фінансових організацій до Національного 

банку України, щоб він їх розподілив між комер-

ційними банками, стимулювання розвитку утво-

рення філій іноземних банків в Україні.  

На рівні окремого комерційного банку інтегра-

ція до європейського простору означає перш за все 

аналіз внутрішніх потреб і можливостей банку, 

можливість підтримання зарубіжної філії та ресур-

си аналіз законодавства країни, дослідження умов 

відкриття філій та пошук можливостей до входу на 

міжнародний ринок банківських послуг.  

Висновки та пропозиції.  Інтеграція комерцій-

них банків України до європейської банківської 

системи дозволить залучити більше ресурсів, які 

можна спрямувати на розвиток національної еко-

номіки. Умовами інтеграції є стандартизація бан-

ківської діяльності, контроль з боку НБУ за прозо-

рістю операцій виконуваних  комерційними банка-

ми. Що стосується стратегій окремих банків, то для 

їх вдалого функціонування потрібно оцінювати 

свої можливості на внутрішньому ринку та нама-

гатися відкривати філії банків у Європі, починаючи  

постійно покращувати якість виконуваних ними 

послуг.  
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Лагутина А.Е. 

УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНСКИХ БАНКОВ В ЕВРОПЕЙСКОЕ БАНКОВСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В данной статье рассматриваются условия возникновения международной банковской деятельности, 

охарактеризованы четыре типа банков, которые выполняют международные операции. Указаны положительные 

последствия интеграции коммерческих банков Украины в европейское  банковское пространство, таких как 

привлечение иностранного капитала, расширение доступа к кредитным ресурсам со стороны населения и 

реального сектора. Рассмотрены проблемы, которые замедляют интеграционные процессы, такие как 

неравномерность расположения банков, потеря доверия населения из-за  непрозрачной деятельности банков, 

низкой капитализации, низкого уровня обслуживания клиентов. Указаны условия интеграции в европейское 

банковское пространство, такие как как стандартизация банковской деятельности путем выполнения Базельским 

рекомендаций и рекомендаций FATF, которые способствуют прозрачности банковской деятельности и косвенно 

влияют на инвестиционную привлекательность коммерческих банков Украины, а также разработка стратегий 

выхода на европейские банковские рынки.  

Ключевые слова: международная банковская деятельность, транснациональные банки, интеграция в европейское 

банковское пространства, FATF, рекомендации Базельского комитета. 

 

Lahutina A.E. 

CONDITIONS OF INTEGRATION OF UKRAINIAN BANKS INTO THE EUROPEAN BANKING SPACE 

This article examines the conditions for the emergence of international banking activities. There were characterized four 

types of banks that perform international operations. There were indicated positive consequences of the integration of 

Ukrainian commercial banks into the European banking space, such as attracting foreign capital, expanding access to credit 

resources for the population and the real sector. There were considered  problems that slow down  integration processes, 

such as uneven location of banks, loss of public confidence due to not transparent activity of banks, low capitalization, low 

level of customer service. There were indicated the conditions for integration into the European banking space such  as 

standardization of banking activities via implementing Basel recommendations and FATF recommendations that promote 

transparency of banking activities and indirectly affect the investment attractiveness of Ukrainian commercial banks, as well 

as the development of exit strategies  onto European banking markets. 

Keywords: international banking activity, transnational banks, integration to European banking space, FATF, Basel 

recommendations. 
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