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ЗМІСТ ІННОВАЦІЙ ПРОЕКТУ: 
Результати дослідження полягають у оцінці сучасного стану та проблем
розвитку фінансової системи України; розробці класифікації проблем та
пріоритетних напрямків державної фінансової політики України; оцінці

світового досвіду функціонування та розвитку фінансових систем в умовах
глобалізації; розробці методики порівняльного аналізу національних

фінансових систем; розробці класифікації проблем інтеграції України до
міжнародної фінансової системи; розробці шляхів удосконалення механізму
регулювання банківської діяльності в Україні відповідно до європейських та

світових стандартів.

МЕТА ПРОЕКТУ: 
визначити перспективи інтеграції України у міжнародну фінансову систему; 

розробити концепцію розвитку фінансової системи України в умовах
фінансової глобалізації; розробити та розрахувати індекс фінансової
глобалізації, на основі якого будуть розроблені шляхи стимулювання
інтеграційних процесів України; визначити наслідки впливу фінансової

глобалізації на розвиток фінансової системи України.



ЕТАПИ

Календарний план проекту «Перспективи інтеграції України у
міжнародну фінансову систему»

РЕЗУЛЬТАТИ

1 етап
(1.01.2013-
31.03.2013) 

2 етап
(1.04.2013-
31.05.2013) 

3 етап
(1.06.2013 –
31.08.2013)

4 етап
(1.09.2013-
31.12.2013) 

Теоретичні та експериментальні дослідження

Розробка шляхів підвищення конкурентоспроможності
банків України в умовах лібералізації руху капіталів

Розробка рекомендацій щодо ефективного розвитку
фінансової системи України в умовах фінансової

глобалізації

Розробка шляхів удосконалення законодавчої, 
нормативно-правової бази розвитку інтеграційних
процесів України до міжнародної фінансової системи



Галузь застосування
Зовнішньоекономічна діяльність України.  

Одержані результати можуть бути використані при розробці
інтеграційної політики України та нормативно-правових актів з цих питань.

Одержані результати можуть бути використані органами законодавчої і
виконавчої влади: відповідними комітетами Верховної Ради України у процесі
вирішення проблем інтеграції України в систему світогосподарських відносин, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів
України, а також Головним управлінням економіки Дніпропетровської обласної
держадміністрації, органами місцевої влади при розробці заходів економічної
політики, в діяльності підприємств та організацій, банків, учасниками

інвестиційного ринку під час визначення своєї фінансової та зовнішньоекономічної
політики.

АПРОБАЦІЯ І БАЗА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
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n розробка шляхів підвищення конкурентоспроможності
банків України в умовах лібералізації руху капіталів;

n розробка рекомендацій щодо ефективного розвитку
фінансової системи України в умовах фінансової
глобалізації;

n розробка шляхів удосконалення законодавчої, 
нормативно-правової бази розвитку інтеграційних
процесів України до міжнародної фінансової системи;

n розробка концепції розвитку фінансової системи в умовах
фінансової глобалізації.

Наукові результати виконання проекту:



ПРОПОЗИЦІЇ ІНВЕСТОРУ :

Форма
використання
розробки –

експертні оцінки, 
аналітичні звіти

Для
впровадження
розробок у
виробництво
необхідне
залучення
інвестицій у
розмірі 100 тис.

грн.

Календарний
графік виходу
інвестора з
проекту -

1 рік



Viam supervadet vadens / Дорогу осилит идущий
Луций Сенека


