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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК НАПРЯМ 

ЗМІЦНЕННЯ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Банківська система являє собою комплекс окремих елементів, 

підпорядкований єдиній меті – забезпечення ефективного обігу фінансових 

ресурсів у державі. Від того наскільки банківська система відповідає сучасному 

фінансово-економічному простору та економічній політиці держави, наскільки 

раціонально вона організована, залежить ефективність руху фінансових ресурсів і, 

у свою чергу, рівень фінансової безпеки держави. 

Проблемі уточнення економічної сутності, ролі та значення розвитку 

банківської системи України приділено увагу в фундаментальних працях 

вітчизняних та зарубіжних економістів. Так, багато питань прикладного та 

стратегічного змісту знайшли висвітлення в працях М. І. Гойхмана [1], С. В. 

Дідура, В. Д. Бігдаша [2], А. В. Бурковської, Т. І. Лункіної [3], І. О. Малиновської, 

В. А. Полозенка [5], Б. О. Ткалича [7] та інших авторів. 

Відповідно до досліджень економічний розвиток суспільства в т. ч. 

зумовлений його історичним розвитком, а структура банківської системи як 

невід’ємна частина економічної системи є результатом історичного розвитку. 

Зауважимо, що банківська система ніколи не перебуває в статичному стані, 

навпаки, вона постійно розвивається паралельно розвитку економічних відносин у 

суспільстві. 

Аналогічно побудові банківських систем високо розвинутих країн світу, 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» [6] передбачено 

функціонування дворівневої банківської системи України, перший рівень якої 

представлений Національним банком України з центральним апаратом у Києві й 

територіальними обласними відділеннями, а також розрахунково-касовими 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» 

 

 327 

центрами в містах і районах, а другий – комерційними банками, відповідно, 

відносини між банками будуються у двох площинах: по вертикалі та по 

горизонталі. 

Ми підтримуємо наукову позицію М. І. Савлука, А. М. Мороза та 

М. Ф. Пуховкіна, які вважають, що банківська система – свідомо сформована 

єдність банків із чітко визначеним місцем та системою взаємозв’язків окремих її 

ланок та елементів, яка має специфічні функції та виконує особливу роль в 

економіці [4].  

Банківській системі в сучасному фінансово-економічному просторі 

притаманні певні характеристики (рис. 1), відсутність або суттєве порушення яких 

сприятиме зміні функціонування усієї системи. Так, зміна ієрархічності 

спричинить перерозподіл фінансових ресурсів між банками, трансформацію 

законодавчо-нормативної бази, стратегії регулятора та банків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Характеристики банківської системи України в сучасному 

фінансово-економічному просторі 
Джерело: систематизовано авторами; 

Так, дослідивши економічну сутність, роль і значення розвитку банківської 

системи України, з’ясовано, що банківська система – це один із найрозвинутіших 

та складних елементів господарського механізму, що функціонує та розвивається 
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відповідно до низки законодавчих і нормативних документів, реформування якого 

було розпочате раніше, ніж трансформацію інших секторів економіки. 

Найважливішим елементом банківської системи України є банки, які виконують 

такі ключові операції: акумулювання та надання у позичку коштів, а також 

здійснення розрахунків між економічними суб’єктами.  

Банківська система України – це, з однієї сторони, основа її фінансової 

безпеки, а з іншої – одна з найуразливіших систем, в якій можуть виникати суттєві 

ризики у сфері фінансування тероризму та відмивання злочинних доходів, 

відповідно, розвиток банківської системи України в сучасному фінансово-

економічному просторі є не тільки об’єктивною необхідністю сучасного 

динамічного світу, але й запорукою зміцнення фінансової безпеки держави. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Споживче кредитування є одним із найпоширеніших видів банківських 

операцій як у розвинених країнах світу, так і в Україні. Споживчий кредит відіграє 

надзвичайно важливу роль як у швидкому задоволенні постійно зростаючих 

потреб населення, так і в розвитку економіки загалом [3]. Споживче кредитування 

також є одним з найбільш динамічних напрямів розвитку банківського сектора, що 

пов’язано в першу чергу з потребою банків у прибуткових кредитних продуктах. 

Таким чином, споживче кредитування одночасно є одним з каталізаторів сектору 

роздрібної торгівлі та ефективного використання кредитного портфеля 


