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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ БАНКІВ 

У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

ПРИ НАЯВНОСТІ КОРДОНУ З ЄС 

Активізація транскордонного співробітництва західних прикордонних 

регіонів України із східними прикордонними регіонами ЄС у фінансовій 

сфері після вступу Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії в ЄС та 

посилення впливу банків на розвиток реального сектора регіону є, на нашу 

думку, ключовим завданням у контексті інтеграції в ЄС. 

Вирішуючи поставленні завдання, слід враховувати вплив певних 

чинників на інвестиційні можливості банків у прикордонних регіонах, 

зокрема таких: наявність сприятливих умов для розвитку певних галузей; 

можливість консолідації фінансових інституцій; функціонування органів з 

координації прикордонної співпраці; спільні проекти прикордонних регіонів; 

експансія іноземних банківських установ; територіальні диспропорції розвитку 

банківської інфраструктури; відтік капіталів у прикордонний регіон; високий 

ступінь залежності від законодавчого регулювання держави та ін. 

Враховуючи вищеперелічені фактори впливу, застосування комплексу 

інтеграційних заходів є актуальним і важливим науковим завданням у контексті 

сучасного динамічного розвитку євро інтеграційних процесів. 

Першочерговими заходами щодо даного аспекту, на нашу думку, є такі: 

1. Законодавча децентралізація відносин реального сектора та банківської 

системи. Втілення парадигми регіонального саморозвитку у стратегію 

розвитку реального сектора економіки в прикордонних регіонах повинне 

відбуватися на основі мобілізації потенціалу та ресурсів, насамперед 

самих регіонів. Вдосконалення нормативно-правового регулювання та 

його узгодження з країнами-партнерами. 

2. Активізація роботи із створення спільних концепцій розвитку 

прикордонних територій, у яких передбачені напрями співпраці у 

банківській сфері. 

3. Передбачення у стратегії розвитку транскордонного співробітництва 

регіонів системи заходів щодо розвитку банківської інфраструктури у 

частині створення спеціалізованих банків для обслуговування суб’єктів, 

які здійснюють діяльність на даних територіях. 

4. Сприяння формуванню транскордонних кластерів, які дозволять 

запозичити досвід країн-членів ЄС та поширити його в інших 

прикордонних регіонах на основі принципів функціонування ЄС. 

5. Поглиблення використання сучасних систем інформаційного забезпечення 

органів влади, господарюючих суб’єктів та банків регіону, які дозволять 

значно підвищити рівень управління процесами регіональної інтеграції. 



6. Розробка стратегії функціонування філій закордонних банківських 

установ на прикордонних територіях, яка повинна передбачати виконання 

вимог чинного законодавства, наявність встановленого НБУ розміру 

регулятивного капіталу. 

7. Сприяння інвестуванню у пріоритетні галузі реального сектора, для 

розвитку яких існують сприятливі умови у регіоні, з врахуванням 

специфіки даних регіонів. 

Реалізація вищеперелічених заходів, на нашу думку, дозволить посилити 

процеси взаємодії реального сектора та банків у регіонах, що межують з ЄС, 

та створити необхідні передумови для подальшої інтеграції в ЄС. 
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