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Шляхи вдосконалення діяльності регіональних комерційних банків
Банки - дуже давній економічний винахід. Вони виникли в глибоку
давнину як фірми, що спеціалізуються на наданні особливого роду послуг:
зберіганні заощаджень і наданні кредитів. З часом банки освоїли також
діяльність, пов'язану з організацією розрахунків по купівлі і продажу товарів
усередині країни і на світовому ринку, що мало позитивний вплив на розвиток
торгівлі і світової економіки в цілому [2].
Здійснення економічних реформ на Україні засновано на маневруванні
обмеженими фінансовими ресурсами через мережу комерційних банків з
включенням в цей процес як вітчизняного, так і іноземного державного і
приватного капіталу[4]. Головна проблема полягає в тому, що не маючи
достатніми фінансовими ресурсами для розвитку економіки, Україна обмежена
в своїх діях по залученню західного приватного капіталу внаслідок
суперечливості чинного і нового банківського законодавства в частині заходів
по відношенню до вітчизняних банків (захисту від конкуренції).
Існують деякі проблеми і в організації управління комерційним банком.
Проблема перша: число посадових осіб, які працюють на вищестоящому рівні,
має бути обмежена. Проблема друга: розробка концепції розвитку банку в
цілому і планів за окремими напрямками, які фіксували б реальний стан банку у
фінансовій системі держави і вказували шляхи розвитку в короткостроковому
періоді з переліком проведених заходів та відповідальних за їх реалізацію.
Проблема третя: у більшості банків в даний час відсутня організаційна
структура, яка б перевіряла що готуються до підписання документи на
відповідність їх загальним цілям і завданням банку, а також на відсутність

протиріч із діючими в даний час документами, аналізувала б наслідки
прийнятих рішень і перспективи розвитку [3].
У цій ситуації потрібно визначити шляхи виходу банківської системи із
ситуації:
1. Збільшити кількість послуг, що надаються клієнтам. Було б доцільно
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Національного банку про появу у них фінансових труднощів заздалегідь, щоб
запобігти проблем.
2. Збільшувати статутний капітал банку, резервні та страхові фонди,
створювати достатні фонди на кредитні операції з високим ступенем ризику.
3. Розробити чіткий механізм виведення банків з кризового стану.
У поточних умовах розвитку регіональних банківських систем України
основний тягар перетворення ляже на плечі «глибинки», де переважають малі
та середні банки. Специфіка ряду банків, розташованих в області, - в їх повній
орієнтації на
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підприємства важкої промисловості та металургії, розташовані в замкнутих
містоутвореннях. Регіональні банки, що обслуговують реальний сектор
економіки, потребують дієвої підтримки, інакше вітчизняна індустрія перестане
існувати. Створення стійкої, гнучкої й ефективної банківської інфраструктури одна з найважливіших (і надзвичайно складних) завдань для економічного
розвитку України.
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