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Анотація 
Вступ. У статті узагальнено особливості функціонування сучасної банківської системи 
України. Акцентовано увагу на необхідності максимального використання потенціалу 
банківського сектору як основи майбутнього соціально-економічного зростання держави.  
Метою статті є визначення стратегічних пріоритетів державної політики реалізації 
потенціалу банківської системи в забезпеченні структурних реформ в економіці України. 
Результати. Визначено умови відновлення активного кредитування реального сектору 
економіки. Виокремлено сучасні базові та специфічні інструменти державного 
регулювання банківської системи. Серед найважливіших груп стратегічних пріоритетів 
виділені: покращення інституційних засад впливу банківської системи на соціально-
економічний розвиток, фінансово-економічна стабілізація банківської системи країни, 
зміцнення фінансової безпеки засобами монетарної політики, розвиток кредитування та 
інвестування з формуванням сприятливого інвестиційного клімату детінізація 
фінансових потоків та посилення фінансово-економічних відносин. 
Висновки. Комплексна реалізація визначених стратегічних пріоритетів державної 
політики розвитку банківської системи із застосуванням сучасних базових та 
специфічних інструментів дозволить посилити позитивний вплив розвитку банківської 
системи на провадження структурних реформ в економіці України. 
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економіки, фінансова безпека, економічна система, структурні трансформації, 
стратегічні пріоритети державної політики. 
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Abstract 
Introduction. The article presents the features of modern functioning of the banking system in 
Ukraine. The attention has been focused on the necessity to maximize the potential of the banking 
sector as a basis of future socio-economic growth of the state. 
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The purpose of the article is to determinate of strategic priorities of the state policy for 
implementing the potential of the banking system in ensuring structural reforms in the economy 
of Ukraine. 
Results. The conditions of reconstruction of active lending to the real sector of the economy are 
determined. Modern basic and specific tools of state regulation of the Ukrainian banking system 
are defined. Among the most important basic tools are: improvement of legislation on the 
functioning of the banking system, the financial services market, the development of collective 
investment institutions; improving monetary policy; increasing the deposit base with increasing 
confidence in banking institutions; resumption of long-term lending to the economy; improving 
the processes of forecasting economic and financial activities; liberalization of the investment 
process of non-residents in the Ukrainian banking system, etc. It is summarized that among the 
most important groups of strategic priorities of the state policy of using the potential of the 
banking system to ensure structural reforms in Ukraine's economy are improving the institutional 
framework of the banking system's impact on socio-economic development, financial stabilization 
of the country's banking system, strengthening financial security through monetary policy, 
lending and investing, favorable investment climate, de-shadowing of financial flows and 
increasing transparency of financial and economic relations. 
Conclusions. It is summarized that the comprehensive implementation of certain strategic 
priorities of the state policy of the banking system by using modern basic and specific tools will 
strengthen the positive impact of the banking system on the implementation of structural reforms 
in the economy of Ukraine. 

Key words: structural reform, potential of the banking system, modernization of the economy, 
financial security, economic system, structural transformations, strategic priorities of state policy. 
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Вступ 

Масштабність та ефективність впровадження структурних реформ значною 
мірою залежить від наявності та можливості залучення фінансування, необхідного для 
ї х реалізації , та застосування широкого кола сучасних ефективних інструментів і засобів 
організації  роботи з залучення та використання кредитно-інвестиціи них ресурсів. 
Розробка і впровадження першочергових заходів, застосування необхідних сучасних 
інструментів може бути здіи снено за впровадженням Національним Банком Украї ни 
відповідних діи  та удосконаленням державної  монетарної , грошово-кредитної  політики. 

В економічніи  літературі за останні роки з’являється все більше публікаціи  
вітчизняних науковців, які актуалізують дослідження інституціональних особливостеи  
економічних реформ. Зокрема, теоретичні аспекти розвитку трансформаціи них 
процесів у економіці Украї ни та шляхи реформування галузевої  економіки у свої х працях 
описують О. І. Клімова [1], А. Ю. Васіна [2], В. В. Папп [3], В. В. Волинець [4], О. П. Мульска, 
О. О. Левицька, В. І. Куцик [5], Т. Г. Васильців, Н. В. Василечко [6]. Стан формування та 
напрями підвищення ефективності функціонування банківської  системи Украї ни 
висвітлені у дослідженнях М. О. Огерчук [7], Я. І. Чаи ковського [8]. Великої  уваги 
заслуговують наукові праці В. П. Решетило [9], І. Іващук, О. Іващук [10], у яких 
дослідники з позиціи  системного підходу оцінюють ринковии  трансформаціи нии  
потенціал банківського сектору економіки та проблеми и ого реалізації . Водночас, у 
працях мало висвітленими залишалося питання ролі потенціалу банківського сектору в 
умовах структурних зрушень економіки Украї ни. 

Мета статті 

Метою статті є визначення стратегічних пріоритетів державної  політики 
реалізації  потенціалу банківської  системи в забезпеченні структурних реформ в 
економіці Украї ни. 
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Виклад основного матеріалу  

Впровадження державної  політики стимулювання реалізації  банківського 
потенціалу базується на застосуванні загальних інструментів монетарної  політики, які 
необхідні для практичної  реалізації  всіх напрямів реформування. Реалізація 
структурних реформ в краї ни потребує значних обсягів довгострокових та доступних 
кредитів, що актуалізує розвиток кредитування. До загальних базових інструментів 
монетарної  політики, які є необхідними для ефективного впровадження реформ за всіма 
визначеними напрямами, в першу чергу слід віднести зростання обсягів рефінансування 
та міжбанківського кредитування НБУ, в тому числі під пули активів та впровадження 
нульових ставок рефінансування державних і комерціи них банків, що здіи снюють 
кредитування реального сектору економіки, інноваціи но-інвестиціи них проектів. Це 
дасть можливість збільшити обсяги фінансових ресурсів банків, які можуть 
спрямовуватися на кредитування економіки та активувати процеси кредитування.  

Необхідним і першочерговим є впровадження законодавчих змін щодо функці-
онування Національного Банку Украї ни та удосконалення функціонування банківської  
системи краї ни, фінансового ринку. Й деться про прии няття змін до Закону Украї ни «Про 
національнии  банк Украї ни», прии няття Закону Украї ни «Про банківське кредитування 
економіки», а також урядової  програми стимулювання банківського кредитування 
реального сектору економки, високотехнологічних, експортноорієнтованих вироб-
ництв, малого та середнього бізнесу, завдяки яким буде створено нормативно-правові 
законодавчі засади стимулювання кредитної  активності в банківськіи  системі та 
окреслення основних параметрів участі держави і банківського сектору в кредитному 
забезпеченні розвитку високотехнологічних галузеи . 

Впровадження інструментів «хеджування» валютних ризиків та зменшення рівня 
доларизації  в банківськии  сфері, перехід на здіи снення кредитно-депозитних операціи  в 
національніи  валюті зменшить кредитні ризики, а диференціація і зростання ставок 
фонду гарантування вкладів фізичних осіб сприятиме покращенню суспільної  довіри до 
банківських установ та нарощуванню депозитної  бази банків в національніи  валюті, що 
забезпечить зростання фінансових ресурсів банків та зниження ї х вартості.  

Лібералізація процесів інвестування нерезидентів в украї нські банківські систе-
ми, регулювання імпорту та експорту капіталу забезпечать покращення інвестиціи ного 
клімату в краї ні та активізацію внутрішнього і зовнішнього інвестування, спрямування 
інвестиціи  в реальнии  сектор економіки краї ни. 

Цифровізація процесів та відносин у банківськии  системі, автоматизація прове-
дення операціи  «репо» між банками, інформатизація банківського обслуговування, 
забезпечення споживачів доступними інноваціи ними фінансовими сервісами та 
послугами з подальшим впровадженням віддаленої  ідентифікації  та верифікації  
клієнтів дозволять покращити доступність та безпеку банківських послуг, сприятимуть 
формуванню сучасних фінансово-технічних «екосистем» банківської  діяльності. 

Для відновлення активного кредитування реального сектору економіки 
ключовим питанням є внесення змін до законодавства краї ни щодо надання прямих 
кредитів за державними цільовими програми розвитку стратегічних пріоритетних 
галузеи  економіки, гарантування за позиками, надання кредитів під державні гарантії  
та компенсації  державою частки відсоткових ставок. Це дасть можливість зміцнити 
регуляторні функції  держави у фінансовіи  системі та переи ти від директивного 
управління до відносин державно-приватного партнерства при формуванні фінансово-
кредитного ресурсу розвитку стратегічних видів економічної  діяльності та галузеи  
економіки. 

Зниження ризику у банківськии  системі, зростання прозорості банківських 
платіжних систем та досягнення цінової  и  фінансової  стабільності дасть можливість 
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акумулювати потенціал внутрішніх фінансових ресурсів, що приведе до формування 
значних обсягів фінансового капіталу в банківськии  сфері, а прии няття державних 
цільових програм розвитку галузеи  за відповідними напрямами структурних реформ 
дасть поштовх до активного залучення державою банківської  системи до участі у 
кредитуванні інноваціи но-інвестиціи них проектів модернізації  суб’єктів реального 
сектору економіки, розвитку нових високотехнологічних виробництв, розширенні 
частки переробної  промисловості та виробництв з високим рівнем доданої  вартості в 
економіці, наданні кредитів на модернізацію та розвиток експортноорієнтованих 
підприємств та мікрокредитуванні малого і середнього бізнесу, співпраці банківських 
структур з суб’єктами реального сектора економіки при реалізації  програм техніко-
технологічної  модернізації  та розвитку. 

Водночас, зі застосуванням загальних базових інструментів державного 
регулювання банківської  системи, які сприятимуть реалізації  структурних реформ, 
постає необхідність у формуванні і впровадженні специфічних інструментів державної  
політики, які забезпечать впровадження змін за визначеними напрямами структурного 
реформування національної  економіки Украї ни. 

Забезпечення реалізації  реформ технологічної  модернізації , реіндустріалізації  та 
нарощування високотехнологічного експорту потребує довгих кредитів на 
фінансування інноваціи но-інвестиціи них проектів з відкриття нових чи модернізацію 
існуючих виробництв, кредитування створення та розвитку підприємств за цільовими 
державними програмами імпортозаміщення. Для забезпечення такого кредитування 
потрібно розробити та прии няти цільові державні програми модернізації  та 
неоіндустріалізації  економіки, розбудови високотехнологічних галузеи , розвитку 
підприємств високотехнологічного експорту та впровадження державної  політики 
стимулювання активного залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів та ї х 
спрямування в реальнии  сектор економіки на реалізації  пріоритетних для краї ни 
державних програм.  

Необхідним інструментом, якии  дасть можливість наростити обсяги експорту 
вітчизняної  продукції , є впровадження програм мікрокредитування процесів 
сертифікації  промисловості та переходу на виробництво продукції  за міжнародними 
стандартами ISO. Для цього держава повинна взяти на себе компенсацію частини витрат 
або частини відсотків за кредитами на проходження процесів міжнародної  сертифікації . 
Це дасть можливість більшіи  кількості підприємств отримати міжнародні сертифікати 
та вии ти з продукцією на зовнішні ринки. 

Актуальним є ініціювання створення державно-приватних консорціумів, 
діяльність яких буде спрямована на виробництво продукції  високотехнологічних 
галузеи  та залучення до участі в них банківського сектору на засадах державно-
приватного партнерства. 

Впровадження реформ щодо системної  детінізації  та формування конкурентного 
середовища потребуватиме впровадження політики, спрямованої  на забезпечення 
безпеки та прозорості банківської  діяльності зі зростанням безготівкових 
розрахункових операціи , створенням прозорих умов для здіи снення кредитних, 
валютних, розрахункових операціи , руху капіталу та інвестиціи , що може бути 
реалізовано з удосконаленням нагляду НБУ за платіжними системами, проведенням 
розрахунків та впровадженням сучасних інноваціи них технологіи  електронних 
платежів. 

Слід додати, що для імплементації  норм ЄС щодо вільного руху капіталу необхідне 
застосування «паралельного лістингу» з наданням рівних прав вітчизняним та 
іноземним інвесторам на ринку гривневих і валютних цінних паперів, посилення 
контролю і забезпечення прозорості руху капіталів. Це одночасно дасть можливість 
збільшити надходження прямих інвестиціи  та розрахунків. 
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Для розвитку сектора малого та середнього підприємництва, розширення 
середнього класу першочергово необхідним є розробка та прии няття державних 
цільових програм розвитку малих та середніх підприємств, що працюють в інноваціи ніи  
сфері, НДДКР, в сфері ІТ технологіи , телекомунікаціи . Практична реалізація цих програм 
можлива зі впровадженням державної  політики залучення банківської  системи до 
кредитування МСП на закупівлю обладнання, здіи снення НДДКР, поповнення обігових 
коштів, придбання технологіи .  

Вагомого значення має зростання доступності та якості банківських послуг для 
МСП з впровадженням спеціальних пакетів операціи ного обслуговування для закладів 
роздрібної  торгівлі, сфери послуг, що працюють з готівковими розрахунками. Це 
сприятиме покращенню якості роботи суб’єктів малого та середнього бізнесу та ї х 
взаємодії  з банківською системою, зростанню прозорості розрахунків та зменшенню 
готівкового обігу в середовищі суб’єктів малого та середнього бізнесу. 

Реалізація реформ модернізації  системи соціальної  безпеки потребує активного 
залучення банківських системи краї ни до реалізації  соціальних програм та сервісів в 
різних сферах соціального життя. Все більш актуальною стає участь банків у 
розробленні та наданні населенню послуг медичного страхування, у програмах 
впровадження страхової  медицини, що дасть можливість пришвидшити процеси 
реалізації  медичної  реформи, поширення медичного страхування та впровадження 
страхової  медицини. 

Важливим є запровадження інструментів накопичення частини пенсіи  та участі 
суб’єктів банківської  системи в реалізації  пенсіи ної  реформи. Прикладним інструментом 
тут можуть слугувати довгострокові облігації  як елемент добровільної  накопичувальної  
системи пенсіи ного забезпечення. Для цього необхідним є сприяння розвитку ринку 
цінних паперів, в тому числі и  підприємств реального сектору економіки, державне 
стимулювання інвестиціи ної  активності банківської  системи на цьому ринку.  

Розширення практики застосування дистанціи них фінансових сервісів з 
максимальним наданням послуг населенню, з впровадження державної  політики 
цифровізації , інформатизації  розрахункових процесів та європеи ських стандартів 
надання банківських послуг забезпечить спрощення надання банківських послуг, 
зростання ї х доступності для широких верств населення. 

Варто додати, що для нарощування обсягів інвестування та розвитку 
стратегічних галузеи  необхідним є впровадження банками кредитування із наданням 
довгих кредитів на фінансування інноваціи но-інвестиціи них проектів. Активування 
кредитних інструментів та зниження кредитних ставок за ними можливо з 
впровадженням механізму ї х часткової  компенсації  державою та розміщення державних 
замовлень на  постачання і стимулювання надання кредитів під отримані 
підприємствами державні замовлення на виробництво товарів чи послуг. 

Активування діяльності банків на фондовому ринку з проведенням емісіи ної , 
інвестиціи ної  та посередницької  діяльності, вкладанням банків у корпоративні цінні 
папери венчурних підприємств, а також інноваціи них підприємств високотехнологічних 
галузеи , може бути забезпечене зі застосуванням інструментів державного 
гарантування. Інвестування під державні гарантії , а також зі залученням до цих процесів 
інститутів спільного інвестування дасть можливість спрямувати в реальнии  сектор 
економіки значні потоки інвестиціи них ресурсів, прискорити розвиток вітчизняного 
фондового ринку, ринку цінних паперів та активувати участь банків у фондовому 
механізмі фінансування інноваціи ної  діяльності підприємств. 

Збільшення залучення банками коштів за депозитними програмами, що можливе 
із впровадженням державної  політики забезпечення прозорості та безпеки банківських 
операціи , надасть поштовх до зменшення ставок та збільшення обсягів надання 
населенню іпотечних і споживчих кредитів, що активує внутрішніи  споживчии  ринок. 
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Розвиток цільового кредитування населення на навчання, будівництво чи ремонт 
приватних будинків, відпочинок, лікування, придбання автотранспортних засобів, 
меблів та побутової  техніки можливии  за умови впровадження державної  політики 
зменшення кредитних ставок, збільшення обсягів та термінів, покращення доступності 
кредитування. Водночас, збільшення обсягів цільового та споживчого кредитування 
забезпечить збільшення обсягів споживання населенням товарів та послуг на 
внутрішньому ринку, а за умови узгодження такої  політики з кредитуванням придбання 
товарів вітчизняного виробництва, дасть можливість збільшити обсяги реалізації  
продукції  украї нських товаровиробників.  

Розвиток інфраструктури та покращення можливостеи  терміналів для 
здіи снення платежів, введення спеціалізованих мобільних додатків з оплатою товарів 
та послуг через мобільнии  банкінг, впровадження нових технологіи  цифровізації  дасть 
можливість збільшити використання та покращити доступність банківських послуг для 
населення, спростити та зробити більш прозорими розрахунки, розширити спектр 
банківських послуг. 

Ефективна реалізація реформ, спрямованих на зростання сектора 
ресурсоощадності та енергоефективності, актуалізує необхідність розробки та 
реалізації  держаних цільових і регіональних програм створення та розвитку 
підприємств вторинної  переробки відходів, будівництва сучасних заводів із переробки 
сміття із застосуванням нових екологічно чистих технологіи , розбудови нових 
підприємств зеленої  та відновлювальної  енергетики та участі у цих процесах банків. 
Ефективними інструментами державної  підтримки реалізації  реформ цього напряму 
повинні стати компенсація державою ставок за наданими кредитами або надання 
гарантіи  за кредитами підприємств – учасників програм.  

Важливим інструментом реалізації  політики енергоефективності та 
ресурсоощадності є впровадження програм цільового кредитування населення на 
використання сучасних електричних систем опалення, утеплення будинків, 
автономізацію систем та встановлення альтернативних джерел отримання енергії , а 
також відкриття програм колективного кредитування ОСББ з модернізації , заміни 
комунікаціи  та оновлення будинкової  інфраструктури. Це надасть можливість 
впроваджувати заходи з ресурсоощадності не лише в промисловості чи ЖКГ, а и  у 
секторі домогосподарств, і сприятиме зниженню рівня споживання енергоресурсів, а, 
відтак, зменшенню витрат населення та забезпечить модернізацію застарілих 
енергетичних систем і комунікаціи . 

Узагальнення стратегічних пріоритетів державної  політики реалізації  потенціалу 
банківської  системи в забезпеченні структурних реформ в економіці Украї ни 
представлено на рис. 1. 

Впровадження змін та структурних реформ в економіці краї ни потребує значних 
обсягів фінансового забезпечення. Проблема ускладнюється и  невисоким рівнем 
капіталізації  економіки Украї ни та тривалим терміном окупності інвестиціи них 
проектів. Як показує досвід останніх років, намагання створити відповідне інвестиціи не 
поле в краї ні та залучити активнии  потужнии  притік іноземних інвестиціи  поки що 
залишається далекосяжною перспективою, тоді як падіння економіки, посилене 
зовнішніми глобальними факторами, потребує реалізації  структурних змін вже сьогодні 
і є питанням не лише економічного розвитку краї ни, але и  ї ї  національної  безпеки. 

Внаслідок цього, актуалізується необхідність використання внутрішнього 
національного потенціалу фінансової  системи, и ого акумулювання та спрямування в 
реальнии  сектор економіки. Отже, сьогодні постає питання визначення пріоритетів 
впровадження змін та зростання ролі банківської  системи, реалізації  ї ї  потенціалу в 
забезпеченні структурних реформ в економіці краї ни. Внаслідок того, що банківська 
система краї ни має дворівневу структуру визначення стратегічних пріоритетів 



 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.  

94 

реалізації  ї ї  потенціалу повинно враховувати можливості та особливості функціонуван-
ня цієї  системи на двох ї ї  рівнях. Впровадження змін та структурних реформ в економіці 
краї ни потребує значних обсягів фінансового забезпечення. 

 
Рис. 1. Стратегічні пріоритети державної політики реалізації потенціалу 

банківської системи в забезпеченні структурних реформ в економіці України 
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Проблема ускладнюється и  невисоким рівнем капіталізації  економіки Украї ни та 
тривалим терміном окупності інвестиціи них проектів. Як показує досвід останніх років, 
намагання створити відповідне інвестиціи не поле в краї ні та залучити активнии  
потужнии  притік іноземних інвестиціи  поки що залишається далекосяжною 
перспективою, тоді як падіння економіки, посилене зовнішніми глобальними 
факторами, потребує реалізації  структурних змін вже сьогодні і є питанням не лише 
економічного розвитку краї ни, але и  ї ї  національної  безпеки. 

Внаслідок цього актуалізується необхідність використання внутрішнього 
національного потенціалу фінансової  системи, и ого акумулювання та спрямування в 
реальнии  сектор економіки. Отже, сьогодні постає питання визначення пріоритетів 
впровадження змін та зростання ролі банківської  системи, реалізації  ї ї  потенціалу в 
забезпеченні структурних реформ в економіці краї ни. Внаслідок того, що банківська 
система краї ни має дворівневу структуру, визначення стратегічних пріоритетів 
реалізації  ї ї  потенціалу повинно враховувати можливості та особливості 
функціонування цієї  системи на двох ї ї  рівнях. 

На рівні НБУ мають бути сформовані відповідні умови для забезпечення 
економічного розвитку та здіи снення безпосереднього регулювання стіи кості, 
кредитної  активності всієї  фінансової  системи. На другому рівні розвиток банків 
забезпечить швидке відтворення та активування всієї  фінансової  системи, 
диверсифікацію та нарощування обсягів фінансових потоків, спрямованих в реальнии  
сектор економіки, на впровадження структурних змін та реформ. 

Одним із головних стратегічних пріоритетів державної  політики розвитку 
банківської  системи є покращення інституціи них засад впливу банківської  системи на 
соціально-економічнии  розвиток. Задля и ого досягнення необхідними є реалізація 
низки стратегічних завдань, таких як: реформування систем регулювання фінансового 
ринку; удосконалення структури та оптимізація роботи НБУ; удосконалення 
нормативно-правових засад функціонування банківської  системи краї ни; ініціювання 
впровадження нових сучасних цифрових технологіи , інструментів у банківськіи  системі 
краї ни; розробка та прии няття програм розвитку банківської  системи; зниження 
облікової  ставки та створення умов для розвитку кредитних механізмів, застосування 
сучасного інструментарію і здіи снення діи , спрямованих на розбудову інституціи них 
засад та зростання ефективності регуляторних функціи  Національного банку Украї ни.   

Другим стратегічним пріоритетом державної  політики розвитку банківської  
сфери є фінансово-економічна стабілізація банківської  системи краї ни. Стратегічними 
завданнями, спрямованими на и ого досягнення, є: зростання капіталізації  банківської  
системи; впровадження інструментів зниження рівня ризику та відновлення довіри до 
банківської  системи; зростання рівня захищеності споживачів продуктів банку; 
впровадження кращого світового досвіду в підвищення стандартів діяльності банків та 
інші завдання. 

Третім стратегічним пріоритетом державної  політики розвитку банківської  
системи є зміцнення фінансової  безпеки засобами монетарної  політики, що може бути 
реалізовано із забезпеченням надіи ності національної  монетарної  системи. Досягнення 
цього пріоритету забезпечить виконання низки завдань, таких як: удосконалення 
монетарної  політики із розбудовою сучасних операціи них систем; зниження рівня 
інфляції ; удосконалення грошово-кредитної  політики з використанням 
макроекономічного аналізу та прогнозування; зростання частки безготівкових 
розрахунків; стабілізування національної  валюти та зниження валютних ризиків; 
зменшення доларизації  фінансового ринку та інших.  

Відповідно, одним із наи більш вагомих пріоритетів в сьогоднішніх економічних 
умовах є розвиток кредитування та інвестування банків в економіку краї ни та 
формування сприятливого інвестиціи ного клімату. Стратегічними завданнями, 
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необхідними для и ого досягнення, є забезпечення розвитку фінансового ринку з 
акумулювання довгострокових ресурсів; формування механізмів участі банківської  
системи в реалізації  цільових програм розвитку; зниження рівня середньозважених 
депозитних та кредитних ставок; впровадження норм ЄС стосовно вільного руху 
інвестиціи ного капіталу; розвиток міжбанківського ринку. 

П’ятим стратегічним пріоритетом є детінізація фінансових потоків та посилення 
прозорості фінансово-економічних відносин. Стратегічними завданнями в реалізації  
цього напряму є: зростання прозорості банківських операціи  та недопущення 
відмивання тіньового капіталу через банки з приведенням електронних платежів у 
відповідність до  норм ЄС; розвиток платіжних систем та платіжних інструментів; 
розвиток безготівкових форм розрахунків та застосування інших інструментів та 
засобів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Стратегічними пріоритетами державної  політики використання потенціалу 
банківської  системи в забезпеченні структурних реформ в економіці Украї ни мають 
стати: покращення інституціи них засад впливу банківської  системи на соціально-
економічнии  розвиток, фінансова стабілізація банківської  системи краї ни, зміцнення 
фінансової  безпеки держави засобами монетарної  політики, розвиток кредитування та 
інвестування, формування сприятливого інвестиціи ного клімату, детінізація 
фінансових потоків та посилення прозорості фінансово-економічних відносин.  

Узагальнюючи зазначимо, що комплексна реалізація визначених стратегічних 
пріоритетів державної  політики розвитку банківської  системи із застосуванням 
сучасних базових та специфічних інструментів дозволить посилити позитивнии  вплив 
розвитку банківської  системи на провадження структурних реформ в економіці Украї ни. 
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