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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
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інфраструктурною ланкою кредитних відносин, але й ключовим елементом усієї
економічної інфраструктури в державі. Важливою рисою сучасної світової
економіки є поглиблення інтеграційних процесів, що зумовлює необхідність
якісних нових підходів до розвитку економіки.
Основні

результати

дослідження

проблемних

питань

реформування

вітчизняної банківської системи в контексті інтеграції України до ЄС викладені в
пропозиціях щодо шляхів реформування банківського сектору України в умовах
євроінтеграції, зокрема [1]:
- заходи щодо прозорості та розкриття інформації в банківському секторі;
- заходи з реформування банківського нагляду;
- посилення незалежності Національного банку України, зокрема формальне
закріплення у законодавстві питань, пов’язаних із його персональною та
фінансовою незалежністю;
- розроблення і впровадження політики управління банківськими ризиками;
Банківський сектор першим серед секторів вітчизняної економіки здійснив
перехід до ринкових відносин . Це обумовило загострення протиріччя між темпами
розвитку банківської системи та розвитком інших галузей економіки зі
слаборозвинутими ринковими відносинами. Проте розвиток банківського сектора
в Україні до цього часу гальмується низкою чинників які негативно впливають на
його стійкість.
Розглянемо основні характерні

чинники, які впливають на стабільність

банківської системи поза її банківською системою [2].

Триваюча загальноекономічна криза в Україні. Повільне реформування
економічно-господарського життя суспільства, збереження осередків монополізму
що стримують розвиток малого і середнього бізнесу призводять до зниження
ефективності суспільного виробництва а відтак до скорочення обсягів руху
капіталу та інвестицій всередині країни. Все це обумовлює обмеженість ресурсної
бази комерційних банків як важливих інститутів фінансового посередництва,
знижуючи конкурентоспроможність їх на ринку надання банківських послуг.
Розвитку банківського сектора перешкоджає також відсутність належного
законодавчого та нормативного забезпечення усього можливого спектру
банківських операцій, внаслідок чого банки не завжди спроможні в повній мірі
розвивати нові види послуг у відповідь на зростаючі потреби ринку. Це послаблює
їх здатність до ефективної конкуренції.
Таким чином, відчуваючи негативний вплив зовнішнього середовища,
банківська система України переживає зараз не найкращі часи, що обумовлює
необхідність підвищення та посилення її надійності, стійкості до зовнішніх та
внутрішніх потрясінь при виконанні покладені на неї функції.
Отже, основними напрямками інтеграції банківської системи України до
Європейського простору повинно стати:
 Забезпечення стабільності та підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної банківської системи.
 Розробка механізму попередження та зниження ризиків у банківській
системі.
 Удосконалення функціонування вітчизняної банківської системи в умовах
інтеграції України до європейської економічної спільноти.
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