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Conclusion: So, the most effective business communications in the course of production 

conferences owned by Google, with which it carries out the most efficient allocation of time, which 

is so often lacking many organizations. 
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Постійний розвиток економічної системи, пошук нових та універсальних інструментів є 

запорукою діяльності кожної сфери сучасної держави. Маючи широкий практичний досвід у 

сфері валютно-фінансових відносин, банки надають своїм клієнтам широкий спектр послуг, 

серед яких вибір ефективніших форм міжнародних розрахунків, консультації щодо 

складання платіжних умов зовнішньоторговельних контрактів, страхування ризиків, видача 

банківських гарантій тощо. Ступінь їх впливу в міжнародних розрахунках залежить від 

масштабів зовнішньоекономічних зв’язків країни, купівельної спроможності її валюти, 

спеціалізації та універсалізації банків, їх фінансового стану, ділової репутації, мережі філій і 

кореспондентських рахунків. Не останню роль в обслуговуванні клієнтів відіграє банківська 

практика, яка у кожній країні має свої традиції. Виникає необхідність пошуку найбільш 

вдалої системи з відстеження міжнародних платежів. Саме це і визначає актуальність даного 

дослідження.  
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Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні регулюються Законами 

України «Про Національний банк України» [1], «Про банки і банківську діяльність» [2], 

«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [3], «Про поштовий зв’язок», іншими 

законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку 

України. 

Теоретичні, методичні, економіко-організаційні питання формування платіжних систем 

стали провідними темами дослідження відомих зарубіжних та вітчизняних економістів, 

зокрема, у дослідженнях В.В. Вітлинського, А.С. Гальчинського, В.М. Гейця, В.М. Кравця, 

А.І. Кредісова, В.І. Міщенка, О.М. Мозгового, А.М. Мороза, С.В. Науменкової, Ю.М. 

Пахомова, А.С. Савченка, І.В. Сало, В.С. Стельмаха, А.С. Філіпенка, В.Ю. Ющенка та інших. 

Таким чином, метою даного дослідження є визначення головних рис та особливостей 

банківської системи SWIFT як найбільшої з відстеження міжнародних платежів.  

До завдань варто віднести наступні:  

− визначення поняття «SWIFT»;  

− аналіз особливостей даної банківської системи;  

− дослідження переваг та недоліків існуючих видів переказів;  

− пошук інструментів, що застосовуються у даній сфері українськими банками. 

Банківська система SWIFT – одна із найбільших міжнародних  систем, яка здійснює 

банківські платежі та комунікації. Вона підпорядковується законодавству Європейського 

Союзу. На сьогоднішній день цією системою користуються не тільки фізичні особи,  а й 

масштабні корпорації. Тому  SWIFT дуже важлива як для економіки окремої країни,  так і 

для світового економічного благоустрою. Майже всі країни світу підключені до цієї  

банківської  системи, тому не дивно, що найбільший відсоток всіх міжнародних торгівельних  

операцій здійснюється саме через систему SWIFT [4].  

SWIFT належить до транспортних систем, бо забезпечує тільки передачу і доставку 

повідомлень учасникам системи, не виконуючи при цьому розрахункових операцій, 

пов’язаних з їх бухгалтерськими проведеннями. Тобто SWIFT не виконує клірінгових 

функцій, а є лише глобальною міжбанківською телекомунікаційною мережею. 

Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telekommunicatoin — SWIFT) було засноване в 1973 р. Метою 

створення системи була розробка швидкодіючої й надійної мережі для передачі банківської 

інформації при суворому контролі і захисту від несанкціонованого доступу. SWIFT спочатку 

створювалась лише як міжбанківська система. 

З часом розвиток стандартизації в галузі міжнародної торгівлі цінними паперами 

зробив доцільним доступ до мережі небанківських закладів. З 1987 р. постановою загальних 

зборів членів товариства доступ до мережі дозволено брокерським і дилерським конторам, 

кліринговим і страховим компаніям, а також фірмам, що працюють з цінними паперами [5]. 

Безперечною перевагою цього виду грошових переказів є порівняно невелика сума 

витрат порівняно з іншими міжнародними системами грошових транзакцій. Єдиної сітки 

тарифів переказів за допомоги SWIFT не існує: вони залежать від країни-відправника, 

валюти і встановлюються банком індивідуально. У той час як тарифна сітка інших 

міжнародних систем залежить від країни-одержувача і валюти. 

До складу SWIFT входять відділи: адміністративний, фінансовий, експлуатації 

обчислювальної техніки, обслуговування та ін. Стосунки з банками-клієнтами 

підтримуються головним чином через відділ обслуговування, директор якого очолює групу 

менеджерів, які несуть відповідальність за стан справ в регіоні. Зокрема, на них 

покладаються такі функції: 

− перевірка готовності країни до підключення її банків до SWIFT; 

− координація діяльності SWIFT в регіоні, включаючи і оперативні вирішення питань 

у випадку аварійних ситуацій; 

− маркетинг програмно-технічних засобів і засобів зв’язку, що експлуатуються в 

системі [8]. 

Загалом, до переваг SWIFT-переказів можна віднести: 
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− це широка світова мережа банків-кореспондентів, які використовують систему 

переказів SWIFT; 

− за регулярних платежів за кордон з оплати товарів і послуг переказ здійснюється на 

номер рахунку, а не на ПІБ одержувача; 

− широкий перелік валют платежу; 

− менші тарифи за відправленні переказу; 

− можливість відправлення переказу по всьому світу; 

− можливість переказу на адресу як фізичної, так і юридичної особи; 

− система SWIFT забезпечує точну доставку платежу; 

−  переказ коштів може здійснюватися як з відкриттям рахунку, так і без нього; 

−  клієнт може доручити банку операцію конвертації в потрібну йому валюту. «Як 

правило, компанія подає заявку на конвертацію валюти і всі необхідні документи для 

проходження платежу. Існує можливість проведення конверсійних платежів, коли клієнт 

подає тільки платіжне доручення», — розповідає Ганна Каушан, начальник відділу 

валютного контролю Банку Кіпру; 

−  відсутність обмежень щодо суми та валюти переказу. «Якщо у підприємства всі 

документи в порядку, платіж проходить без обмежень», — розповідає Ганна Каушан;    

− абсолютна надійність передання повідомлень. 

Проте існують і певні недоліки даної системи: 

− переказ здійснюється за 3-5 днів, тоді як за допомоги інших систем міжнародних 

переказів цей процес триває від 15 хвилин. Втім, наявність прямих кореспондентських 

рахунків банку-відправника у провідних банках світу дозволяє скоротити час проходження 

переказу до декількох годин; 

− можуть виникнути додаткові витрати під час надсилання або отримання коштів 

(додаткова комісія). Залежить від розвитку кореспондентських відносин банку, через який ви 

здійснюєте переказ. Адже одна грошова транзакція в системі SWIFT може здійснюватись 

кількома банками. Крім того, вартість переказу може підвищити наявність банків-

посередників, які виникають тоді, коли валюта переказу відрізняється від національної 

валюти країни, куди надсилають гроші. «Також сума комісій залежить від терміновості 

грошового переказу. В середньому за терміновість банки стягують 30% від суми переказу», 

— уточнила Оксана Зинов'єва, начальник сектору обліку казначейських операцій Банку 

Кіпру. 

Варто розглянути наслідки відключення від SWIFT та чим це може загрожувати 

економіці країни загалом. Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, економіст 

Олег Устенко так коментує дану ситуацію: «SWIFT - це система розрахунків у банківській 

системі у всьому світі. Це стара система, яка давно вже створена, базова платформа, на якій 

проводяться будь-які розрахунки між банками. Тому відключення від цієї системи означає 

неможливість проведення жодних зовнішніх розрахунків. Всередині країни можна буде 

проводити платежі, а за межами країни - просто неможливо. Тут немає альтернативи. 

Альтернатива, за аналогією з країнами, які колись входили в таку фазу неконтрольованого 

дефолту, - це фактично перевезення грошей ледь не у валізах, щоб можна було здійснювати 

зовнішні платежі. Але це швидше з області фантастики.» 

Відключення від міжнародної системи – це серйозний механізм впливу, проте для 

країни з стабільною та міцною економікою даний процес принесе лише короткочасний 

ефект, який мало як позначиться на зовнішній політиці. Першочергово можливі перебої та 

проблеми з певними позиціями імпорту, дефіцити з деякими групами товару. Проте при 

адаптації до даної ситуації можлива поява та повернення до різних схем – наприклад, 



Стратегії міжнародної економічної діяльності підприємств в умовах глобалізації 

19 

бартерні розрахунки через офшорні компанії. Але навіть за відсутності радикальних змін, все 

ж таки дана подія дещо пригальмує розвиток економіки будь-якої країни.  

Учасниками SWIFT є 6000 банків, в систему входить більш ніж 180000 пунктів 

обслуговування. Це дозволяє відправити кошти в будь-який банк у будь-якій країні. Зараз 

SWIFT має один центр у Європі, який розташований у Бельгії, але Міжнародна 

міжбанківська система здійснення платежів збирається відкрити другий операційний центр 

для банківських переказів між країнами Європи [10]. 

Сьогодні багато банків займаються постійним пошуком універсальних та корисних 

інструментів для клієнтів та користувачів даних систем. Так, наприклад, Прес-служба 

Ощадбанку розповідає, що завдяки використанню інноваційного сервісу SWIFT gpi 

міжнародні розрахунки через Ощадбанк стають більш швидкими та прозорими, а додаток gpi 

Tracker дає можливість відстежувати міжнародні платежі в режимі онлайн. Майже половина 

gpi-платежів зараховуються протягом 30 хвилин, і майже 100% платежів – протягом 24 

годин. 

Впровадження gpi є глобальним: до сервісу підключилось вже понад 180 фінансових 

установ по всьому світу. Понад 100 мільярдів доларів США за допомогою SWIFT gpi щодня 

відправляється через більш ніж 450 міжнародних платіжних коридорів. Сьогодні вже 79% 

банків-кореспондентів Ощадбанку користуються gpi. 73% міжнародних переказів з 

Ощадбанку спрямовуються через банки-кореспонденти, підключені до gpi. Прогнозується, 

що до кінця 2020 року SWIFT gpi стане стандартом для всіх транскордонних платежів [11]. 

Наприклад, «Ощадбанк продовжує впроваджувати інновації та застосовувати кращі 

світові практики. Банк приєднався до gpi, й сьогодні він перший і єдиний в Україні 

використовує цей сервіс, пропонуючи всі його переваги клієнтам. Gpi – це нові стандарти, а 

значить – новий рівень обслуговування клієнтів. Упевнений, вони оцінять швидкість, 

прозорість і можливість контролю платежів в системі gpi», – відзначив голова правління 

Ощадбанку Андрій Пишний. 

Отже, здійснити переказ у системі SWIFT сьогодні пропонують всі найбільші 

українські банки. Однак необхідно звернути увагу, що чим більша установа, тим більше 

розвинена його система кореспондентських рахунків з іноземними банками, тож набагато 

швидше і з мінімальним розміром комісій здійсниться грошова транзакція за кордон.  
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Міжнародні економічні відносини України являють собою широкий аспект торгових, 

виробничих, науково-технічних, фінансових та інших зв'язків між державами, що сприяють 

обміну економічними ресурсами. У сучасних умовах ринкової економіки жодна країна не 

може претендувати на повноцінний економічний розвиток без залучення її до міжнародних 

господарських зв'язків [1]. 

Нині Україна є невід'ємною складовою світової економіки, елементом більш загальної 

системної цілісності, інтернаціональних ринкових структур. Системна трансформація в 

Україні об'єктивно розглядається як важлива передумова розширення та підвищення 

ефективності міжнародної економічної діяльності в комплексі її макро- та мікроекономічних 

форм [1]. 

З кожним роком Україна розширяє партнерські зв'язки із зарубіжними країнами, 

оскільки ринкові принципи все активніше впроваджуються в господарське життя країни. 

Організація зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема, торгівлі, її структура і динаміка багато 

в чому характеризують національну економіку, її проблеми і перспективи розвитку, а також 

ступінь впливу на світогосподарські зв'язки. Нинішня зовнішньоторгова орієнтація все більш 

спрямовується на країни Європейського союзу, Північної Америки та інші країни з 

розвинутою ринковою економікою [1]. 

Найважливішою рисою сучасного світового порядку є перерозподіл впливу на користь 

країн, що розвиваються. На міждержавному рівні сучасних світогосподарських зв’язків 

формується нова модель глобальних центрів – ”модель Кимерики” – посилення співпраці 

двох найбільших країн – США і Китаю, які, на думку багатьох політиків, є ”ядром” 

майбутнього світового порядку. У цьому контексті важливо акцентувати, як оцінюються 

можливості України у вищезгаданій моделі міжнародних економічних відносин. На думку 

експертів, нинішня економічна слабкість України поки не дозволяє державі проводити 

успішну політику розвитку, в основному у зв’язку із невизначеністю її стратегічного 

партнерства. Тим не менш, якщо пріоритети будуть визначені виразно (тільки не на рівні 

пільгової непрозорої підтримки окремих галузей і підприємств), то перспективи зростання 

можуть і проявитися. Серед економічних пріоритетів найчастіше називають посилення 

конкурентоспроможності української економіки. Однак, незважаючи на певні позитивні 

зрушення, конкурентоспроможність залишається на низькому рівні: характерною рисою 

економіки України є переважання у структурі виробництва товарів із низькою доданою 

вартістю, енерго- і ресурсозатратність, практична відсутність конкуренції на внутрішньому 

ринку, його незначна місткість, монополізація і зарегульованість. Якщо конкуренція на 

внутрішньому ринку низька, то не можна очікувати і конкурентоспроможності на 

міжнародних ринках. Частка України на найбільш динамічних і високотехнологічних ринках 

є незначною - менше 5 %. Експорт же страхових, фінансових, комп’ютерних послуг 

становить лише 7–8% загального обсягу експорту послуг. Вимушена (в результаті 

неконкурентоспроможності) переорієнтація товарних потоків на ринки СНД і Росії означає 

лише нові додаткові ризики від економічної нестабільності і низької продуктивності східних 

ринків. А спостережуване зараз розширення втручання держави в економічні рішення 
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