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Метою статті є розгляд теоретичних аспектів функціонування банківського сектору через з’ясування головних ознак, умов 
функціонування, принципів та причин формування його структурних елементів, що впливають на ефективність функціонування 
банківського сектора національного господарства. Виділено роль принципів формування ефективної структури банківського сек-
тору у його функціонуванні. Визначено соціально-економічну ефективність банківської системи.
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Постановка проблеми. Створення в Україні ефек-
тивного національного господарства потребує фор-
мування раціонально організованої банківської 
системи, яка повинна ґрунтуватися на сучасних 
теоретичних і методичних засадах функціонування 
ринкової економіки. Дослідження закономірностей 
розвитку банківського сектора і його структури є 
особливо актуальним і потрібним. У системі фінан-
сового ринку банки відіграють роль основних носіїв 
та організаторів грошово-кредитних відносин. Роз-
винений та надійний банківський сектор є необхід-
ною умовою для розвитку національної економіки 
країни, а саме для суб’єктів господарювання та дер-
жавного бюджету й відіграє важливу роль у стабі-
лізації економіки. На сьогоднішній час рівновага у 
банківському сектору залежить від стану конкурен-
ції, оскільки на етапі розвитку ринкових відносин 
в Україні відбувається становлення конкурентних 
засад, що потребує підвищення конкурентоспро-
можності банківського сектору. Організація і функ-
ціонування банківського сектору в сучасних умовах 
має якісно новий характер взаємодії складових еле-
ментів, що спонукає до комплексного аналізу і роз-
криття сутності банківського сектора та особливос-
тей його структури в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню ефективності діяльності банківського сек-
тору України присвятили свої праці такі зарубіжні 
вчені, як Д. Григорян та В. Маноле [13], О. Мер-
тенс та Дж. Ургі [14], Л. Кий й І. Айзік [15]. Теоре-
тичні і практичні аспекти функціонування та розви-
тку банківського сектора України було досліджено 
такими вітчизняними науковцями та практиками, 
як В.М. Геєць [1], І.І. Д’яконова [3], В.В. Кова-

ленко [7], Н.М. Внукова [5], О. Васюренко [4] та ін. 
Результати даних наукових досліджень забезпечили 
вагомий внесок в розробку механізму функціону-
вання вітчизняної банківської системи. Разом с тим, 
питання ефективного функціонування банківського 
сектора національного господарства залишаються 
недостатньо дослідженими та обумовлюють необхід-
ність подальшого реформування в напрямку забез-
печення його стабільності як здатності протистояти 
внутрішнім і зовнішнім факторам, та формування 
механізму використання потенціалу банківської сис-
теми для позитивних зрушень в економіці.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Розглянути теоретичні аспекти функціо-
нування банківського сектору через з’ясування голо-
вних ознак, умов функціонування, принципів та 
причин формування його структурних елементів, що 
впливають на ефективність функціонування банків-
ського сектора національного господарства, а також 
визначення соціально-економічної ефективності бан-
ківської системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стій-
кий розвиток банківського сектору економіки віді-
грає важливу роль у відтворювальній структурі еко-
номіки, тому що за допомогою банківської діяльності 
організовується рух та перерозподіл грошових і капі-
тальних ресурсів. У той же час, аналіз фінансових 
потоків, як банківської системи в цілому, так і окре-
мих банків зокрема, є однією із складових побудови 
адекватної системи економічної безпеки будь-якого 
суб’єкта господарювання, діючого в ринковій еконо-
міці [9, с. 48]. 

На нашу думку, національне господарство є єди-
ною економічною системою, а банківський сектор – 
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підсистемою національного господарства. Як і кожна 
система, банківський сектор складається з елемен-
тів, що знаходяться у тісному взаємозв’язку та вза-
ємодіють між собою. Водночас банківська система 
є залежною від ознак, умов функціонування, прин-
ципів та причин формування цих елементів. Тому в 
подальшому аналізі поняття «банківський сектор» 
та «банківська система» будуть розглядатися як 
синонімічні. 

На думку І.І. Д’яконової, діяльність банківської 
системи як підсистеми національної економіки під-
порядкована цілям економічної політики держави і 
полягає в стимулюванні оптимальних темпів госпо-
дарського розвитку шляхом надання економіці кра-
їни специфічного товару – грошей [3, c. 185].

Банківський сектор – це сукупність банківських 
установ, які діють в рамках законодавства країни та 
в процесі взаємодії банків і зовнішнього банківського 
середовища (зовнішня взаємодія), а також окремих 
банківських установ між собою як елементами ціліс-
ної системи (внутрішня взаємодія) породжують бага-
торівневу економічну структуру. 

Порівнюючи банківську систему з іншими, 
В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, 
О.В. Крухмаль виділяють спільні риси для усіх сис-
тем, що підтверджує її системний характер, а також 
суто специфічні риси, які підкреслюють банківську 
специфіку (рис. 1) [7, с. 15–17]. 

Динамічність системи виражається в тому, що 
банківська система постійно розвивається, адап-
туючись до зміни економічної ситуації в країні, 
тобто відбувається процес постійного вдоскона-
лення (з’являються нові банківські продукти та 
послуги, зростає кількість банків, удосконалюється 
управління банківської діяльності). Риса «динаміч-
ність банківської системи» підкріплюється таким 
принципом формування банківського сектору, як 
«саморозвиток», який було виділено у своїх працях  
О. Реверчук [10], що підтверджує значимість вміння 
банківської системи пристосовуватися до умов, які 
складаються в країни, для підтримки діяльності бан-
ків на відповідному рівні. 

І.І. Д’яконова в своїх наукових працях, також 
розкриваючи питання притаманних банківській сис-
темі рис, вважає, що її «закритість» виражається в 

закритості окремих видів інформації для широкої 
громадськості, що визначається поняттям «Банків-
ська таємниця» [3]. Таке тлумачення більш точно 
розкриває дану рису, оскільки автор уточнює те, що 
тільки окрема інформація є «закритою». На нашу 
думку, в повному розумінні банківська система не 
є закритою, оскільки вона знаходиться у постійні 
взаємодії з зовнішнім середовищем, відбувається 
постійний обмін інформацією, за винятком тої, яка 
не є «таємницією», та ґрунтується на принципі від-
критості, завдяки якому у суб’єктів банківської сис-
теми є можливість отримувати публічну інформацію, 
а водночас завдяки «закритості» системи бути впев-
неними у збереженні та нерозголошенні приватної 
інформації. Виходячи з цього, можна вважати бан-
ківську систему «частково закритою».

Характеристика банківської системи як саморе-
гулюючої, на думку І.І. Д’яконової [3], полягає в її 
здібності самостійно, без дії ззовні встановлювати та 
підтримувати надійний режим функціонування і реа-
гувати на зовнішні дії, що порушують її діяльність. 
Саморегуляція забезпечується на основі зворотного 
зв’язку з іншими системами, зокрема, економічною. 
Виходячи з трактування авторів даної риси, можна 
стверджувати, що банківська система є гнучкою до 
зміни економічної та політичної кон’юнктури ринку. 
Тобто якщо в країні нестабільність, економіка пере-
живає період кризи, то політика банку направлена 
на захист своєї діяльності шляхом пристосування до 
умов, які склалися в країні, а під час стабільності, 
навпаки, банки активізують свою діяльність. 

На нашу думку, риси, які виділяють автори, 
відображають сутність банківської системи, але до 
загальних рис слід додати таку, як непередбачува-
ність банківської системи. Під цим слід розуміти 
зміну відсоткових ставок та ціни на банківські про-
дукти та послуги, динаміку валютних курсів тощо. 
На такі зміни впливає безліч зовнішніх та внутріш-
ніх чинників, які можуть порушити цілісність бан-
ківської системи. Оскільки їх з великою вірогідністю 
передбачити дуже важко, то банківську систему 
можна вважати непередбачуваною. Але поряд з цим 
слід розглянути і передбачуваність взаємодії елемен-
тів банківської системи. Діяльність банків регламен-
тується та контролюється НБУ, передбачені функції 

та операції, які виконуються бан-
ківськими установами, що робить 
деякі процеси функціонування 
банківської системи постійними 
та дає можливість їх передбачити 
усім учасникам грошово-кредитної 
діяльності.

Однією з специфічних рис бан-
ківської системи є її дворівнева 
структура, яка базується на відно-
синах між комерційними банками 
та центральним банком (по верти-
калі), в яких Національний банк 
України керує комерційними, а 
також на відносинах між самими 
банками ( по горизонталі), де 
банки взаємодіють на рівних умо-
вах між собою. Ця структура дає 
чітке розмежування сфер діяль-
ності центрального та комерцій-
них банків. 

Така структура повинна відпо-
відати певним умовам, при вико-
нанні яких буде можливість про-
ведення ринкових перетворень і 
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Рис. 1. Риси банківської системи 
Розроблено автором за матеріалами [7]
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здатність забезпечити повноцінне комплексне обслу-
говування національного господарства. Серед таких 
умов можна виділити наступні: можливість вибору 
клієнтом банку, тобто достатня кількість банків в 
країні, конкуренція у банківській справі, доступ-
ність інформації про банки, налагодження зовніш-
ньо-економічних зв’язків та ін. 

На підставі проведеного нами аналізу наукових 
праць встановлено, що для формування ефективної 
структури банківського сектору необхідно дотриму-
ватись низки принципів. Провідні науковці в області 
банківського регулювання виділяють наступні осно-
вні принципи, на яких повинна ґрунтуватися бан-
ківська система: справедливість, достатність, послі-
довність, надійність, еластичність та ін. У таблиці 
1 подано результати аналізу, де нами представлені 
принципи різних авторів, запропоновані власні 
принципи, які доповнюють представлені принципи, 
та виділено роль кожного принципу у функціону-
ванні банківського сектору. 

Невиконання даних принципів, які наведені у 
таблиці 1, породжує певні дисбаланси розвитку як 
банківської системи, так і реального сектора еконо-
міки, що, врешті-решт, провокує умови для фінансо-
вої нестабільності. Багато дослідників функціонально 
порівнюють банківську систему за своїми властивос-
тями з кровоносною системою людського організму, 
звертаючи увагу на те, що функціонування економіки 
без повноцінної банківської системи неможливе.

Ефективне функціонування банківської системи 
визначається через виконання системою притаман-

них їй функцій та досягнення поставлених цілей та 
є запорукою стабільного розвитку економіки. Еко-
номічна ефективність функціонування банківського 
сектору – це результативність його діяльності як 
основної складової фінансової системи країни та 
адекватне здійснення ним своїх функцій під впливом 
внутрішніх та зовнішніх факторів. Соціальна ефек-
тивність функціонування банківського сектору – це 
відповідність результатів діяльності банківських 
установ основним соціальним потребам, цілям та 
інтересам суспільства і окремої людини, яка досяга-
ється через взаємодію банківської системи з держа-
вою та громадськістю і виявляється у соціальному 
ефекті для суспільства [12, с. 6–7].

Банківська система може функціонувати ефек-
тивно лише за умови досягнення економічної та 
соціальної ефективності скоординовано й одночасно. 
Зростання соціальної ефективності є кінцевою метою 
діяльності банківського сектору загалом, тому еконо-
мічну ефективність відносно соціальної слід вважати 
основоположною [12, с. 7]. Виходячи з цього, соці-
ально-економічна ефективність банківської системи 
є результативність її діяльності та ефективне здій-
снення нею своїх функцій під впливом внутрішніх та 
зовнішніх факторів і відповідність результатів діяль-
ності основним соціальним потребам, цілям та інтер-
есам суспільства й окремої людини, яка виявляється 
в соціальному ефекті для суспільства.

Банки забезпечують рух фінансових потоків 
між різними суб'єктами господарювання і сфе-
рами економічного життя [8]. Банківський сектор 

Таблиця 1 
Принципи формування ефективної структури банківського сектору 

Джерело Принцип Роль у функціонуванні банківського сектору

О
. 
Р
ев

ер
ч
у
к
 [
1
0
]

Управління – розвиток банківських установ на 
основі регулювання, організації, стимулювання, 
контролювання, прогнозування, планування і про-
грамування

Сприяє формуванню раціональної та ефективної 
структури банківського сектору

Еволюційності – поступальний, стадіальний, етапний 
і закономірний хід розвитку Передача досвіду для подальшого розвитку

Ефективності – включає ефективність банківського 
сектора для економіки і клієнтів Забезпечення постійного розвитку

Функціональної повноти – наявність всіх необхідних 
елементів сектора у потрібних пропорціях

Раціональність розподілу елементів формує ефек-
тивну структуру

Саморозвитку – вміння протистояти загрозам, мож-
ливість до вдосконалення, пристосування до нових 
умов

Стимулює банківський сектор до постійного вдо-
сконалення, підвищення конкурентоспроможності 
суб’єктів банківського сектору та розширення їх 
діяльності

Відкритості – свобода входу і виходу з конкретного 
банківського сектору, цивілізовані відносини між 
суб’єктами банківського сектора та інформаційна 
прозорість їх діяльності

Отримання необхідної інформації клієнтами банків 
сприяє підвищенню попиту на послуги та банківські 
продукти, а також стимулюванню для подальшого 
розвитку банків в умовах конкуренції, тим самим 
впливаючи на постійний розвиток банківського сек-
тору

Д
.В

. 
Д

ом
ащ

ен
к
о 

[2
]

Адекватність реальному сектору економіки 
Ефективність і тривалість процесів оздоровлення 
реального сектору економіки та його подальший роз-
виток

Адекватність елементів банківської системи один 
одному на основі сумісності та узгодженості їх дій

Постійний взаємозв’язок елементів системи забезпе-
чує ефективне функціонування

Керованість і сприйнятливість банків до регулю-
вання

Контроль та регулювання НБУ діяльності банків 
забезпечує сталий розвиток банківського сектору та 
економіки країни в цілому

А
вт

ор

Відповідальності – кожен суб’єкт банківських право-
відносин несе відповідальність за порушення норм 
чинного законодавства Впевненість та захищеність суб’єктів банківського 

сектору, обмеженість та нормування їх дій
Законності – банківський сектор функціонує в рам-
ках встановлених норм та правил країни

Цілеспрямованості – регулятивна політика кож-
ного банку повинна бути направлена на досягнення 
головної мети – стабільності банківського сектору та 
захисту інтересів кредиторів та клієнтів банку

Постійне удосконалення діяльності банків для досяг-
нення мети, що сприяє покращенню функціонування 
банківського сектору в цілому

Джерело: розроблено автором
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є невід’ємною частиною національного господар-
ства, оскільки знаходиться в центрі економічного 
життя кожної країни та обслуговує інтереси кож-
них суб’єктів господарювання. Без якісної банків-
ської системи неможливий розвиток всіх систем 
національної економіки.

Висновки з даного дослідження. Таким чином, 
у роботі розкрито теоретичні аспекти функціону-
вання банківського сектору через сукупність різних 
його складових. Визначено, що важливою задачею 
банківської системи є створення та функціонування 
ринку капіталу як основної ланки національної еко-
номіки, яка визначає її розвиток в цілому. Розгляд 
теоретичних питань щодо функціонування банків-
ського сектору та специфіки їх застосування для 
забезпечення стійкого розвитку банківської діяль-
ності варто визначити як напрямок подальших 
досліджень. 

До перспективних напрямків подальшого дослі-
дження банківського сектора також належать: 
обґрунтування з позиції національної економіки 
доцільності розвитку банківської системи, пошук 
шляхів вдосконалення банківського сектора та 
обґрунтування напрямів підвищення ефективності 
державного регулювання вітчизняного банківського 
сектора.
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