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Сучасні тенденції розвитку банківської системи України
У статті розглядаються основні тенденції фінансової глобалізації як всеохоплюючого процесу перетворення світової
спільноти у відкриту інтегровану систему інформаційно-технологічних, фінансово-економічних, соціально-політичних та
соціокультурних взаємин та взаємозалежностей, а також діалектичну взаємодію національних і глобальних соціальних
процесів. Досліджено основні поточні тенденції розвитку української банківської системи протягом 2016-2017 років, що
характеризуються зростанням рівня кредитування бізнесу та населення; зниженням основної процентної ставки
Національного банку України, що створює позитивні умови для підвищення рівня економіки, зменшенням процентних
ставок за депозитами, зростанням роздрібного кредитування та збільшенням кредитних портфелів фізичних осіб. Українська
банківська система поступово інтегрується в міжнародну банківську систему та формується її схема розвитку на шляху
інтеграційних процесів, враховуючи складності зовнішнього фінансового середовища.
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Современные тенденции развития банковской системы Украины
В статье рассматриваются основные тенденции финансовой глобализации как всеобъемлющего процесса преобразования
мирового сообщества в открытую интегрированную систему информационно-технологических, финансово-экономических,
социально-политических и социокультурных отношений и взаимозависимостей, а также диалектическое взаимодействие
национальных и глобальных социальных процессов. Исследованы основные текущие тенденции развития украинской
банковской системы в течение 2016-2017 годов, характеризующихся ростом уровня кредитования бизнеса и населения;
снижением основной процентной ставки Национального банка Украины, что создает положительные условия для
повышения уровня экономики, уменьшением процентных ставок по депозитам, ростом розничного кредитования и
увеличением кредитных портфелей физических лиц. Украинская банковская система постепенно интегрируется в
международную банковскую систему и формируется ее схема развития на пути интеграционных процессов, учитывая
сложности внешней финансовой среды.
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