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Вступ
Банківська система належить до однієї з найдинамічніших сфер 

економіки та є важливою складовою механізму реалізації відтворю-
вальних відносин. Її стабільне функціонування має визначальне зна-
чення для забезпечення поступального соціально-економічного роз-
витку України, мінімізації фінансових ризиків для всіх учасників 
розрахунків, скорочення неплатежів, активізації кредитних відносин, 
незмінності інвестиційних та ощадних стратегій економічних агентів, 
зростання добробуту населення, а відтак – підвищення ефективності 
економічних процесів в Україні. 

Надмірна залежність України від зовнішніх ринків, лібералізація 
зовнішньоекономічних зв’язків, послаблення державного контролю за 
розвитком грошово-кредитних відносин, стали  викликами, які зумо-
вили необхідність побудови системного підходу до розгляду основ її 
функціонування задля своєчасного виявлення загроз та недопущення 
фінансових та загальноекономічних дисбалансів. 

Активні спроби банків України протистояти загрозам 2008-2009 рр. 
дозволили зберегти відносну стабільність, але не дозволили усунути 
існування наступних загроз стабільності банківської системи: недо-
статній рівень капіталізації, нестабільність ресурсної бази, погіршення 
фінансових результатів, посилення боргового навантаження, скорочен-
ня обсягів кредитування, погіршення якості кредитного портфеля бан-
ків. Це, в свою чергу, не створило відповідні можливості щодо фінан-
сової підтримки реального сектора економіки. 

За таких обставин вимоги до банківської системи підвищуються, що, 
в кінцевому підсумку, дозволить комплексно вирішити взаємопов’язані 
проблеми фінансового та реального секторів економіки шляхом дифе-
ренційованого застосування монетарних інструментів, моніторингу сис-
темних ризиків, усунення структурних диспропорцій, застосування упе-
реджувальних заходів для недопущення розгортання кризових процесів.

Підручник «Банківська система» містить систематизований виклад 
навчального матеріалу відповідно до навчальної програми дисциплі-
ни «Банківська система», що вивчається у вищих навчальних закладах 
освіти в процесі підготовки фахівців банківської справи.

У підручнику розглянуто такі актуальні питання, як сутність бан-
ку та банківської діяльності, теоретичні засади організації банківської 
системи, роль банківської системи в економічному розвитку країни, 
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місце центрального банку в банківській системі, організація діяльності 
та управління банком, реорганізація та реструктуризація банків, стра-
тегії банку на ринку банківських послуг, види та інструментарій управ-
ління банківськими ризиками, організація та функціонування системи 
ризик-менеджменту в банках, банківська система в умовах глобаліза-
ції, стабільність та державне регулювання банківської системи. Осо-
бливу увагу автори підручника зосереджують на проблемі забезпечен-
ня стабільності банківської системи, вирішення якої передбачає систе-
матизацію організаційно-економічного забезпечення стабільності бан-
ківської системи, розгляд індикаторів вразливості фінансового сектору, 
визначення заходів з підтримання фінансової стабільності, організацію 
системи державного регулювання банківської діяльності, у тому числі: 
банківського нагляду, фінансового моніторингу, гарантування вкладів 
фізичних осіб.

Особливість запропонованого підручника полягає в поєднанні між-
народного досвіду з вітчизняною практикою функціонування банків-
ської системи. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується зна-
чною кількістю наочних схем, таблиць, завдань для систематизації та 
самооцінки навчальних досягнень. Підручник містить термінологіч-
ний словник, що полегшує засвоєння основних понять.

Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів 
економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, спеціалістів бан-
ківської справи, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку 
банківської системи.

Підручник підготовлено творчим колективом під загальною редак-
цією д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко у наступному складі: д-р 
екон. наук, проф. Т.С. Смовженко (загальна редакція); д-р екон. наук, 
проф. О.М. Тридід (р. 8, 9); д-р екон. наук, доц. Б.В. Самородов (р. 4, 
5); канд. екон. наук, доц. І.М. Вядрова (р. 1, 2); канд. фіз.-мат. наук, доц. 
С.В. Гадецька (р. 8); канд. екон. наук Ю.В. Котелевська (р. 1, 5); канд. 
екон. наук А.Ю. Маслова (р. 3, 4, 7); канд. екон. наук Н.Л. Морозова 
(р.  1, 5); канд. екон. наук О.М. Мусієнко (р. 3, 4, 7); канд. екон. наук, 
доц. Т.В. Новікова (р. 2); канд. екон. наук, доц. Р.О. Піскунов (р. 6); 
канд. екон. наук, доц. Н.П. Погореленко (р. 8, 9); канд. екон. наук, доц. 
В.Ю. Подчесова (р. 6); в.о. доц. О.М. Сидоренко (р. 8, 9).




