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УКРАЇНСЬКА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

 
Загострення застарілих проблем банківської системи України відбулось 

з 2014 року, коли почалась російська агресія проти нашої держави, це і 
викликає значний інтерес у ЗМІ, профільних фахівців, науковців та політиків. 
У свою чергу загострення проблем призвело до гострої кризи банківської 
системи України, тому численність комерційних банків скоротилась майже в 
двічі. При цьому, збитковими виявились більшість цих банків.  

Визначимо, що банківська система розуміється як сукупність 
банківських інститутів та різноманітних видів банків, за допомогою яких 
здійснюються відповідні послуги, що пов‘язання з наданням кредитів та 
прийому вкладів, а також здійснюється мобілізація коштів. Слід зазначити, 
що ця система внутрішньо організована  та має єдине завдання та загальну 
мету. Вона існує в усіх країнах та є основоположною частиною кредитної 
системи певній державі.  Кожна країна повинна мати достатню кількість 
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кредитних установ та діючих банків. Банківська система знаходиться в 
постійному розвитку та піддається постійним змінам. [1]. 

Розвиток банківської системи в нашій країні є найважливішою 
передумовою задля існування збалансованої української економіки та її 
запровадження у світове господарство. Основним фінансовим посередником 
є банківська система, яка забезпечує потреби у фінансових ресурсах не лише 
населення, а й певних суб‘єктів господарювання. На превеликий жаль 
українська національна валюта потерпає від знецінення через низку факторів, 
таких як:  
- недостатній розвиток української економіки на сучасному етапі; 
- проведення Операції Об‘єднаних сил на сході України, що в значній мірі 

посприяло погіршенню торгівельних зв‘язків із Російською Федерацією; 
- відсутність захищеності банківської системи від коливань кон‘юнктури 

світового ринку; 
- незадовільні умови для створення, розвитку та ведення малого та 

середнього бізнесу в Україні; 
- брак коштів в державному бюджеті через утворення незаконних схем в 

обхід чинного законодавства. 
Проблеми держбанків. Банки з державним капіталом досі займають 

більше половини ринку, але мають низьку операційну ефективність і 
найвищу частку токсичних кредитів в системі. Також у них найбільший 
портфель держоблігацій, який заміщає джерела їх доходів коштами 
держбюджету замість виплат клієнтів. Продовження домінування держбанків 
загрожує спотворенням ринкової конкуренції. Для зниження системного 
ризику потрібно здійснити ряд кроків, скоординованих між Фінрегуляторами 
і топ-менеджерами держбанків. Серед них: активізація приватизаційних 
процесів, оновлення систем корпоративного управління, очищення від 
проблемних кредитів, скасування штучних преференцій, дозвіл юридичної 
ситуації навколо націоналізованого Приватбанку в судах і т.д.   

Підсумовуючи вищесказане, на нашу думку, задля стабільного та 
нормального функціонування української банківської системи необхідно: 
удосконалити систему внутрішнього контролю в банках; запровадження 
проектів щодо залучення додаткового акціонерного капіталу;  розширення 
спектру банківських послуг для комфорту клієнтів та для підвищення їх рівня 
довіри; покращення конкурентоздатності банківських установ; посилити 
контроль за забезпеченням відповідності національних банків міжнародним 
стандартам корпоративного управління; стабілізація національної грошової 
одиниці [1]. 
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