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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ 

Конкурентоспроможна банківська система — необхідна умова 

подальшого розвитку економіки України. Банківська система є стратегічно 

важливою складовою фінансово-кредитного ринку країни. В умовах 

нерозвиненості ринку небанківських фінансових посередників в Україні саме 

вона опосередковує рух фінансових потоків, тим самим впливаючи на 

розвиток економіки. Крім того, банківська система протягом багатьох років 

залишається однією із найбільш динамічних сфер розвитку вітчизняної 

економіки, яка налає позитивні імпульси для оптимізації економічних 

відносин у державі. Про стабільність її розвитку свідчить зростання 

відношення основних показників діяльності банків до ВВП. 

Побудова ефективного банківського сектора держави потребує чіткого 

визначення проблем та пошуку економічно обґрунтованих механізмів їх 

вирішення. При цьому удосконалення розвитку банківського сектора має 

комплексний системний характер та потребує координації зусиль усіх 

учасників процесу, зокрема Національного банку України, банківських 

установ, Асоціації українських банків, органів законодавчої і виконавчої 

влади. 

Розвиток банківської системи обмежується внутрішніми проблеми, 

основними з яких є такі: 

 необхідність подальшого підвищення рівня капіталізації банків з метою 

забезпечення сталого економічного зростання шляхом використання 

адекватних за обсягами, ціною і термінами ресурсів; 

 необхідність підвищення якості та конкурентоспроможності банківських 

послуг; 

 необхідність покращення рівня корпоративного управління у банках; 



 необхідність підвищення якості управління банківськими ризиками; 

 необхідність підвищення ефективності діяльності банків щодо 

акумулювання грошових коштів населення і організацій, їх трансформації 

в кредити та інвестиції; 

 необхідність запобігання використанню банків у протиправних цілях, 

зокрема у фінансуванні тероризму і легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом. 

Тому ми впевнені, що фахове обговорення ключових питань сучасного 

стану банківської, фінансово-кредитної систем, обліку, аналізу, 

аудиту фінансових потоків, виявлення та вирішення тенденцій і 

проблем їх розвитку, розробка рекомендацій і пропозицій щодо підвищення 

ефективності діяльності банківської системи України, розвитку 

Інформаційних технологій в сучасній економіці та подальшого 

вдосконалення підвищення рівня підготовки висококваліфікованих кадрів с 

корисними не тільки для науковців-теоретиків, а й для науковців-практиків. 

Саме ця теза проголошується нами як мета традиційної Всеукраїнської 

науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку 

банківської системи України". 

Щодо основних завдань, то серед найвагоміших й таких, що вимагають 

найшвидшого розв'язання, виділяємо такі: 

 сприяти професійній дискусії щодо ключових питань ефективної 

реалізації політики у сфері банківських і грошово-кредитних відносин; 

 проаналізувати сучасний стан розвитку банківської системи України; 

 дослідити роль банківського сектора в системі економічних відносин 

України і його вплив на розвиток економіки країни; 

 розробити рекомендації щодо прийняття правових, економічних і 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності 

банківської системи в контексті розвитку економіки України. 

Економіка України є відкритою, тому, враховуючи надзвичайну 

важливість та складність інтеграційних та глобалізаційних процесів, що 



характеризуються посиленням мобільності капіталу та його активним 

переміщенням між країнами, особливу увагу слід приділити проблемі 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної банківської галузі. У 

цьому контексті надзвичайно актуальною є проблема підвищення 

ефективності та стійкості банківської системи України, забезпечення 

конкурентної позиції держави на світовому ринку, а також формування бази 

для інтеграції України до Євросоюзу, адже не будь-який приплив Іноземного 

капіталу є позитивним фактором розвитку економіки. Тому метою щорічної 

весняної Міжнародної науково-практичної конференції "Міжнародна 

банківська конкуренція: теорія і практика" є обговорення процесів 

глобалізації у банківській сфері, конкурентоспроможності банківських 

систем східноєвропейських країн, інтеграції банківської системи України у 

європейське і світове співтовариство, а основні завдання формулюються 

нами так: 

 сприяти суспільній фаховій дискусії про ключові питання забезпечення 

конкурентного середовища на ринку банківських послуг; 

 проаналізувати сучасний стан банківської системи України в контексті 

розвитку світової та національної економік та виявити бар'єри, що 

перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності банків України; 

 обговорити шляхи підвищення конкурентоспроможності банківської 

системи України. 

Для нашого вузу зазначені наукові зібрання завжди є важливими 

подіями. Свого часу учасниками були вчені з Москви на чолі з доктором 

економічних наук, професором, академіком РАПН В.О. Шульгою, делегації з 

Фінансової академії при Уряді Російської Федерації, академіки НАН України 

Амоша Олександр Іванович, Пирожков Сергій Іванович, Чухно Анатолій 

Андрійович, Геець Валерій Михайлович, повідні фахівці Національного 

банку України, представники Вищої школи Бундесбанку, банківської школи 

міста Познань (Польща), Республіки Бєларусь, Курська, Тернополя, 



Чернівців, Львова, Луцька, Луганська, Києва, Харкова, Дніпропетровська, 

Донецька тощо. 

Відрадно, що з року в рік кількість учасників конференції не тільки не 

зменшується, а значно збільшується, розширюється географія тих, хто хоче 

взяти участь у ній. А це є свідченням того, що розвивається академія, 

розвивається українська наука. 

y.kiselyova
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