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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРИКЛАДНІ ІНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Одним із головних завдань сьогодення є встановлення стабільної економічної ситуації в Україні. 

Успішність виконання цього завдання залежить від розвитку банківської системи та кожного банку зокрема. 

Спираючись на досвід країн із розвиненою ринковою економікою, можна констатувати, що лише 

функціонування адекватної ринковим умовам банківської системи є одним із головних важелів створення 

ефективної, глобалізованої економіки країни.  

Банківська система є частиною єдиного економічного організму, яка концентрує великі грошові 

капітали і обслуговує виробничі та інвестиційні потреби юридичних та фізичних осіб. Від її стану у повній 

мірі залежить розвиток національної економіки та суспільства в цілому.  

Монографія  Рущишин Н. М. «Теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти реалізації 

потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного реформування економіки України» написана на 

одну з актуальних тем, оскільки банківська система забезпечує ефективний розвиток і функціонування усіх 

сфер господарської системи, регулює потоки грошових коштів, створює передумови для структурного 

реформування національної економіки. 

У монографії розглянуто та проаналізовано наукові підходи щодо сутності банківської системи 

країни, висвітлено її складові елементи, функції, завдання та потенціал у забезпеченні економічного 

зростання національної економіки. Охарактеризовано структурні реформи як основу сталого та 

збалансованого розвитку системи національного господарства. Окреслено методичні положення 

формування державної політики реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного 

реформування економіки. 

Авторкою вдало наведено та узагальнено методичні підходи до аналізування структурних змін в 

економіці. Виявлено та охарактеризовано функціонально-структурні характеристики та напрями реалізації 

потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного реформування економіки. Досліджено світовий 

досвід реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні інституційних змін та структурних реформ. 

В одному із розділів монографії авторка окреслила напрями та засоби конвергенції інституційного 

забезпечення розвитку банківської системи та реалізації структурних реформ в системі національної 

економіки. Виділила інструменти розвитку банківського кредитування стратегічних галузей економіки. 

Виокремила засоби банківської підтримки становлення та реалізації потенціалу високотехнологічних 

галузей національного господарства. 

Зміст кожного розділу монографії відповідає загальній концептуальній структурі роботи. Рукопис 

дослідження послідовний і витриманий у відповідності із загальноцільовою позицією автора. 

Рецензована монографія є ґрунтовним і самостійним науковим дослідженням, яке базується на 

вагомій інформаційно-аналітичній базі та розкриває шляхи для творчих пошуків дослідників у галузі 

економіки та управління національним господарством. Теоретичні та методологічні напрацювання, 

висновки і рекомендації представлені у монографії, можуть бути використані науковцями і фахівцями, 

викладачами, аспірантами та студентами вищих навчальних закладів, оскільки зазначена праця розширює 

наукові знання про проблематику дослідження і є значним доробком у сучасну економічну науку.  
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