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Розвинута банківська система є необхідною умовою нормального функціонування економіки. Лише 

надійний і розвинений банківський сектор відіграє надзвичайно важливу роль у стабілізації економіки країни.  

Сьогодні у більшості країн світу функціонує дворівнева банківська система. За такою системою 

відносини між банками будуються в двох площинах: по вертикалі і по горизонталі. По вертикалі – це відносини 

підпорядкування між центральним банком, як керівним органом усієї банківської системи, і комерційними 

банками. По горизонталі – це відносини рівноправного партнерства та конкуренції між комерційними банками. 

Серед ключових питань, з якими українські банки стикатимуться на сучасному етапі в своїй поточній 

діяльності, слід виділити такі: 

 реорганізація фінансового сектору національної економіки; 

 перехід до системи постійного контролю ліквідності; 

 впровадження системи регулярної оцінки ефективності діяльності комерційних банків та 

визначення рейтингових показників; 

 реформування механізму оподаткування банківської діяльності; 

 завершення формування системи страхових, резервних та статутних фондів; 

 вдосконалення системи фінансового оздоровлення комерційних банків і т. ін. 

В цілому, дослідження сучасного стану та перспектив розвитку банківських систем розвинутих держав 

та України потребує виділення найважливіших проблем, що мають бути вирішені в ході реформування 

національної фінансової системи: 

 високий ступінь невідповідності між формами власності та рівнями ефективності діяльності в 

банківській та виробничо-промисловій сферах; 

 нераціональна територіальна структура; 

 недостатність правової бази у сфері фінансової діяльності в цілому. 

Потреби української економіки в активнішому залученні ресурсів іноземних банків зумовлені 

недостатнім рівнем капіталізації, потребою у прискореному розвитку фінансових ринків; залученні сучасних 

банківських технологій і досвіду банківського менеджменту як передумов для подальшого розвитку 

національної фінансової системи і підвищення прибутковості. Проте за відсутності виваженої стратегії 

відкриття внутрішнього ринку банківських послуг, розробленої з урахуванням інтересів України, наслідки 

приходу іноземного банківського капіталу можуть мати певні ризики, а саме : 

1) розширення ресурсної бази фінансування реального сектора вітчизняної економіки не означає 

їх автоматичної переорієнтації до інноваційних галузей. За відсутності механізмів оптимального розподілу 

фінансових ресурсів підвищується ймовірність збереження викривленої валютної, строкової і галузевої 

структури банківського кредитування переважно високоприбуткових галузей (торгівлі, операцій з нерухомістю, 

галузей, пов'язаних із видобуванням і первинною переробкою мінерально-сировинних ресурсів), що веде до 

загострення структурних ризиків; 

2) підвищення якості обслуговування і зниження рівня процентних ставок за кредитами в умовах 

спрощеного доступу філій іноземних банків до ресурсів материнських структур, їх якіснішої технологічної і 

методологічної бази, великого досвіду маркетингових стратегій і технологій ризик-менеджменту, гнучкості 

підходів до питань кредитування населення створить нерівні умови конкуренції на фінансовому ринку України, 

що обумовить необхідність значних витрат вітчизняних банків на впровадження нових технологій та навчання 

персоналу, що зменшить їх фінансову стійкість; приведе до перерозподілу на користь іноземних філій ринку 

корпоративних клієнтів та встановлення зарубіжними банками контролю над найбільш ефективними сферами 

діяльності; підвищить залежність економічного розвитку України від інтересів іноземних банків; 

3) за зменшення впливу внутрішніх шоків на стабільність функціонування банківської системи в 

умовах розширення можливостей іноземних філій вирішувати свої фінансові проблеми за рахунок материнської 

компанії зростає загроза неконтрольованого відтоку капіталу і фінансових ресурсів: можливість швидкого 

згортання діяльності, виведення кредитних ресурсів та інвестицій з України філій іноземних банків з метою 

мінімізації ризиків та фінансових втрат при одночасній слабкості національної частини банківського сектору 

спровокує колапс національної фінансової системи. 

Завдяки розширенню присутності іноземних банків в Україні інтенсифікується розвиток якісно нового 

фінансово-економічного середовища, головну роль в якому відіграватимуть іноземні банки та іноземна валюта, 

проте, це створює загрозу реалізації внутрішніх і зовнішніх стратегічних завдань, які стоять перед українською 

економікою. 
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