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На сьогодні в правовій та економічній науковій літературі не існує єдності думок щодо
проблем банківського регулювання в Україні. Розвинута банківська система є необхідною
умовою нормального функціонування економіки, тобто функціонування суб'єктів
господарської діяльності та державного бюджету. Лише через досконалу банківську
систему можна здійснити реструктуризацію економіки в цілому. Крім того, надійний і
розвинений банківський сектор відіграє надзвичайно важливу роль у стабілізації
економіки країни. Вітчизняні науковці відзначають, що в сучасних умовах виникає
необхідність удосконалення методів регулювання банківською діяльністю. Так, О.
Поздняков та інші науковці акцентують на тому, що організації і методології банківського
регулювання й нагляду в Україні притаманні численні проблеми нормативно-правового,
інституціонального, інформаційно-аналітичного, кадрового характеру [3, с. 106]. Істотна
зміна державних пріоритетів у реформуванні економіки України потребує швидкої та
адекватної реакції на зміни умов економічної та господарської діяльності з боку
комерційних банків. Серед ключових питань, з якими українські банки стикатимуться на
сучасному етапі в своїй поточній діяльності, слід виділити такі [2, с. 131-136]:
Реорганізація фінансового сектору національної економіки відповідності з вимогами та
за сприянням міжнародних фінансових організацій:
1) перехід до системи постійного контролю ліквідності та введення нового порядку
регулювання діяльності комерційних банків з боку НБУ;
2) впровадження системи регулярної оцінки ефективності діяльності комерційних банків
та визначення рейтингових показників;
3) створення автоматизованих систем, баз даних, що забезпечуватимуть
відслідковування кредитної історії клієнтів комерційних банків;
4) реформування механізму оподаткування банківської діяльності;
5) завершення формування системи страхових, резервних та статутних фондів;
6) вдосконалення системи фінансового оздоровлення комерційних банків і т. ін.
У 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 фінансово-економічної системи:
1) високий ступінь невідповідності між формами власності та рівнями ефективності
діяльності в банківській та виробничо-промисловій сферах;
2) нераціональна територіальна структура – висока концентрація банків, а отже, і
наявність відчутної конкуренції у великих торговельно-промислових центрах та
практично повний монополізм двох-трьох банків у менш розвинених регіонах;
3) незначна участь іноземного капіталу, іноземних банків та їх філіалів, що істотно
обмежує притік іноземних інвестицій [2, с. 131-136.].
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 (нинішній рівень рентабельності банків – 11,1% до
оподаткування – є недостатнім для збереження рівня капіталізації в майбутньому).
Невирішеною проблемою залишається небажання банків надавати правдиву інформацію
клієнтам про свій фінансовий стан, рівень ризику та наявність певних проблем, особливо
це питання загострилося в період жорсткої конкуренції банків. Тому, насамперед, ця
проблема повинна вирішуватися на державному рівні, саме Національним банком
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України, який повинен займатися розкриттям даної інформації, що наддасть можливість
клієнтам спостерігати за динамікою розвитку сучасного банківського бізнесу [1, с. 46].
Отже, банківське регулювання в України має ряд проблем, що виникають через недоліки
нормативно-правової регламентації банківської системи. Проте, на думку автора,
об’єктивно, ці проблеми є не суттєвими, оскільки банківська система України перебуває
на етапі формування. Тому, завдяки вдалій законодавчій діяльності Верховної Ради
України, нормотворчій діяльності Кабінету Міністрів України та Національного банку
України в подальшому є можливість вирішення даних проблем банківського регулювання
в Україні.
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