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Банки є однією із найважливіших структур ринкової економіки. Банківська 

діяльність суттєво підвищує ефективність суспільного виробництва, сприяє зросту 

виробництва суспільної праці. Україна на сьогоднішній день знаходиться у стані 

переходу до нової економічної системи, що заснована не на командно-розподільних, а 

на ринкових відносинах.  

Ринковій економіці потрібна відповідна банківська система, яка поступово починає 

складатися. На сьогоднішній день банківська система України представлена двома 

рівнями, такими як НБУ та інші банки. Національний банк встановлює правила та 

проводить реєстрацію інших банків, видає ліцензії на ведення валютних операцій, 

здійснює нагляд за діяльність інших банків України. Головною метою Центрального 

банку є забезпечення стабільності грошової одиниці, це є чітко вказано в Основному 

Законі України-Конституції.  

Правові норми, що регулюють банківську діяльність містяться як у загальних так і 

спеціальних, присвячених у регулюванню тільки банківських відносин, нормативних 

актах. Сукупність всіх правових норм, що регулюють організацію банківської системи, 

діяльність Національного банку України, діяльність інших банків різних форм 

власності і проведення банківських операцій, становлять визначених комплекс норм і 

предметну єдність.  

Крім того, норми банківського права включають також норми галузей 

національного права. 

Метою роботи є дослідження історії та формування банківської системи в Сумській 

області.  

Певний інтерес становить етимологія слова «банк». Французьке слово «bangue» 

означає «скриня», тобто вказує на функції збереження чогось цінного. Багатьма мовами 

світу слово «банк» завдяки його єдиним кореням має аналогічне значення. Сучасне 

визначення поняття «банк» -це кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і 

капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги по фінансовим операціям. Банк- 

це фінансове підприємство, яке виконує комплекс базових функцій(акумулює грошові 

кошти та інші цінності, надає кредити, випускає в обіг гроші та цінні папери, здійснює 

грошові розрахунки та інші функції) з метою привласнення прибутку.  

На сьогоднішній день банківська система Сумської області представлена 47 

філіями комерційних банків та відділенням Національного банку України в Сумській 

області. Більшість комерційних банків, головні офіси яких знаходяться в Києві, 

Харкові, Дніпропетровську та Луцьку мають достатню ресурсну базу для проведення 

кредитування.  

Банківська система повинна забезпечити економічно виправданий розподіл 

фінансових ресурсів, стимулювати конкурентні відносини, приватизацію, 

ціноутворення, перебудову фінансового ринку.  


