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Актуальні проблеми розвитку банківського сектору як складової економіки Казахстану
Автори статті розглядають актуальні питання розвитку банківського сектору Казахстану на основі оцінки його стану,
визначення слабких і сильних сторін, проблем та основних шляхів розвитку банків другого рівня у поточному середовищі.
Потреба у вирішенні основних проблем розвитку банківського сектору викликана тим, що він є фундаментальним елементом
фінансової системи. Більше того, у сучасних умовах, банківський сектор підпадає під вплив фінансової глобалізації, кризи у
світовій економіці, зростання нестійкості на світовому фінансовому ринку, що має ряд негативних наслідків для стабільного
розвитку банківської діяльності. Ефективне функціонування банківської системи дозволяє забезпечити стійкий економічний
розвиток будь-якої країни, оскільки банківський сектор бере участь у перерозподілі фінансів та фінансуванні реального
сектору економіки країни. На поточному етапі розвитку, питання вирішення ключових проблем розвитку банківського
сектору стають особливо актуальними у глобальному масштабі, так як фінансова криза розкрила недоліки поточної системи
банківського регулювання та нагляду. У зв’язку з цим, в умовах кризи, посилилося втручання держави у регулювання
банківської діяльності, зросла роль управління ризиками комерційних банків, підвищилися вимоги до банківського капіталу
та якості активів. Волатильність та нестабільність на світовому фінансовому ринку вимагає пошуку нових підходів у
банківської діяльності щодо забезпечення стійкого розвитку, збільшення маржі у банківському бізнесі, що визначає
актуальність цього дослідження. Основні результати дослідження свідчать про значний вплив зовнішніх та внутрішніх
факторів, що перешкоджають розвитку банківської діяльності.
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Актуальные проблемы развития банковского сектора как составляющей экономики Казахстана
Авторы статьи рассматривают актуальные вопросы развития банковского сектора Казахстана на основе оценки его
состояния, определение слабых и сильных сторон, проблем и основных путей развития банков второго уровня в текущем
среде. Потребность в решении основных проблем развития банковского сектора вызвана тем, что он является
фундаментальным элементом финансовой системы. Более того, в современных условиях, банковский сектор подвергается
влиянию финансовой глобализации, кризиса в мировой экономике, роста неустойчивости на мировом финансовом рынке,
что имеет ряд негативных последствий для стабильного развития банковской деятельности. Эффективное
функционирование банковской системы позволяет обеспечить устойчивое экономическое развитие любой страны, поскольку
банковский сектор участвует в перераспределении финансов и финансировании реального сектора экономики страны. На
текущем этапе развития, вопросы решения ключевых проблем развития банковского сектора становятся особенно
актуальными в глобальном масштабе, так как финансовый кризис раскрыл недостатки текущей системы банковского
регулирования и надзора. В связи с этим, в условиях кризиса, усилилось вмешательство государства в регулирование
банковской деятельности, выросла роль управления рисками коммерческих банков, повысились требования к банковскому
капиталу и качестве активов. Волатильность и нестабильность на мировом финансовом рынке требует поиска новых
подходов в банковской деятельности по обеспечению устойчивого развития, увеличения маржи в банковском бизнесе, что
определяет актуальность данного исследования. Основные результаты исследования свидетельствуют о значительном
влиянии внешних и внутренних факторов, препятствующих развитию банковской деятельности.
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