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Банківська система відіграє надзвичайно важливу роль у діяльності 

фінансового сектору інфраструктури ринку. Завдяки банківському сектору 

забезпечується перерозподіл фінансових ресурсів та їх спрямування у 

пріоритетні галузі економіки. Банківський сектор в Україні на даний час 

охоплює понад 90% усіх фінансових послуг [1].  

Стан його функціонування значно залежить від стану національної 

та світової економіки, політичних процесів та проведення країною 

військових дій, темпів інфляції, грошово-кредитної політики 

Національного банку, рівня конкуренції у банківському секторі, 

використання банками новітніх технологій, якості менеджменту та рівня 

технічної оснащеності банківських установ, достатності й якості їх 

активів, ступеня вмотивованості персоналу до ефективної діяльності, 

стану інвестиційної активності та багатьох інших чинників. 

Проаналізуємо зміни кількості банків, що здійснювали діяльність на 

фінансовому ринку України протягом 2010-2021 років (рис.1). З даних 

цього рисунку бачимо, що станом на початок 2021 року порівняно із 

початком 2010 року кількість діючих банків в Україні зменшилася більш 

як на сто одиниць. Процес різкого падіння чисельності банків розпочався з 

2014 року, що співпадає з початком війни на Донбасі, яка сприяла 

загостренню накопичених проблем української банківської системи. 

Частина банків опинилась на захопленій ворогом території, частина 

виявилася неспроможною виконувати нові нормативи та вимоги 

Національного банку. 
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Рисунок 1 – Динаміка кількості діючих комерційних банків України 

у 2010-2021 роках (складено авторами за даними [2]) 

 

Що стосується динаміки кількості комерційних банків із 100%-вим 

іноземним капіталом, то вона, навпаки, за досліджуваний період зросла. 

Щодо структури виведених банків за їх розміром, слід відмітити, що серед 

них виявилося 68% малих банків, 16% - середніх, 13% - великих, 4% - 

найбільших [3]. Враховуючи, що передумовою успішного функціонування 

національної економіки є забезпечення високого рівня розвитку 

комерційних банків, потрібно прагнути до стабільності та підвищення 

ефективності банківської системи України, впровадження нових 

банківських послуг та поліпшення якості уже існуючих. 
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