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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Характерною ознакою сучасних суспільних
трансформацій є інтенсифікація глобалізацій�
них процесів, що охопили економіку всіх країн
світу, загостривши існуючі та породивши нові
суперечності їхнього конкурентного розвитку.
Посилення потреби суб'єктів господарювання
у фінансових ресурсах, необхідних для здійс�
нення інновацій, підвищує роль і значення бан�
ківського сектора як одного з найбільш дина�
мічних сегментів глобальної системи, еволюція
якого суттєво впливає на національні економі�
ки.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO DETERMINING THE NATURE OF BANKING ACTIVITY
IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM

У статті досліджуються підходи науковців до визначення банків та банківської діяльності як на макроекономіч+
ному, так і на мікроекономічному рівнях. Визначаються принципові ознаки банків у порівнянні з іншими фінансови+
ми посередниками. Уточнюється визначення банківської діяльності у відповідності із сучасними вимогами модерні+
зації економічної системи. Встановлюється роль банківської системи в економічних перетвореннях, що відбувають+
ся на сучасному етапі в Україні. Також визначені основні економічні проблеми, що зумовлені специфікою вітчизня+
ної економіки і стримують розвиток банківського сектора.

The article investigates scientific approaches to determining banks and banking activity on the macroeconomic and
microeconomic levels. Identify the principal features of banks over other financial intermediaries. Clarifies the definition
of banking activities in accordance with modern requirements of modernization of the economic system. Set the role of
the banking system in the economic transformations taking place at the present stage in Ukraine. Also, the basic economic
problems caused by the specifics of the national economy and hinder the development of the banking sector.
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Розвиток банківської системи пов'язаний
із тимчасовими спадами і регресом, характе�
ризується перманентними кількісними та які�
сними змінами у діяльності банківських уста�
нов. Кількісні зміни пов'язані, з одного боку,
зі збільшенням або зменшенням кількості са�
мих банків в економіці, а з другого — зі зру�
шеннями у загальному обсязі банківських опе�
рацій (кредитно�розрахункових, касових, ва�
лютних, інвестиційних тощо) з обслуговуван�
ням різних груп клієнтів відповідно до варіації
їхніх потреб. Якісні зміни відображають про�
цес розвитку і постійного вдосконалення бан�
ківських технологій, оптимізації методів об�
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слуговування з огляду на конкурентні аспек�
ти взаємовідносин між банківськими устано�
вами на ринку.

В умовах модернізації економічної системи
банки забезпечують управління системою пла�
тежів і розрахунків, здійснюють інвестування
та кредитне забезпечення реального сектора,
спрямовують заощадження до виробничої сфе�
ри, регулюють рух грошових потоків згідно із
встановленою грошово�кредитною політикою
держави, впливають на швидкість грошового
обороту, рівень інфляції. Таким чином, банки
суттєво впливають на економічний розвиток
країни, що актуалізує необхідність уточнення
сутності банківської діяльності згідно з сучас�
ними реаліями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми банківської діяльності досліджу�
валися й узагальнені у працях В.О. Васюренка,
О.В. Дзюблюка, А.М. Мороза, В.С. Стельмах,
та інших. Аналізу різних сторін діяльності ко�
мерційних банків як самостійних інститутів
економіки держави присвячено праці багатьох
вітчизняних економістів, зокрема: С.Г. Арбузо�
ва, В.І. Міщенко, В.Д. Базилевича, О.Д. Васили�
ка, А.С. Гальчинського, та інших.

Незважаючи на вагомий внесок науковців
у розвиток теорії банківської діяльності, ви�
никає необхідність узгодження різноманітних,
іноді суперечливих поглядів на зміст банку, та
подальшого розвитку теоретичних засад виз�

начення банківської діяльності з урахуванням
сучасних тенденцій у банківській сфері.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданнями статті є визначення концеп�

туальних засад реалізації банківської діяль�
ності в Україні в умовах модернізації економі�
чної системи, виявлення й узагальнення
новітніх тенденцій розвитку банківської систе�
ми України на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток економіки постійно потребує мо�

білізації, розподілу й перерозподілу фінансо�
вих ресурсів. Необхідність розвитку банківсь�
кої діяльності спричинено потребами у
здійсненні комплексного обслуговування
клієнтів у зв'язку з виникненням та загострен�
ням конкуренції у сфері кредитно�грошового
обслуговування, тому особливо посилилась
необхідність у пропозиції широкого кола бан�
ківських операцій кожною банківською уста�
новою, які охоплюють усі сторони діяльності
банку як фінансового посередника.

Дослідження банківської діяльності стано�
вить науковий інтерес як на макроекономічно�
му, так і на мікроекономічному рівнях. Основні
визначення сутності банків та банківської
діяльності провідними українськими науковця�
ми наводяться у таблиці 1.

З макроекономічної точки зору банківська
діяльність розглядається як різновид фінансо�
вого посередництва, що виконує особливу роль

Таблиця 1. Визначення сутності банківської діяльності у наукових працях
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у забезпеченні руху та перерозподілу фінансо�
вих ресурсів країни в ринкових умовах. Низь�
кий рівень ефективності банківської діяльності
може призвести до утворення дефіциту фінан�
сових ресурсів у позичальників при їх надлиш�
ку у населення, та, відповідно, низьких темпів
економічного розвитку країни, що для спожи�
вачів послуг створить завищену вартість бан�
ківських послуг та їх обмеженість.

З мікроекономічної точки зору банківська
діяльність становить предмет банківського
бізнесу.

Таке двоїсте трактування сутності банківсь�
кої діяльності обумовлює різні підходи до її
змісту, з іншого боку, динамічні процеси та
швидкі економічні зміни, зокрема у банківській
сфері, обумовлюють постійний розвиток ха�
рактеру та змісту банківських продуктів, окре�
мих напрямків діяльності, механізмів регулю�
вання, банківських технологій тощо.

Оцінка різних трактувань науковців дово�
дить, що сутність сучасного банку визначаєть�
ся з юридичної та економічної точок зору. З
юридичної точки зору сутність комерційного
банку полягає переважно у констатації право�
мірності діяльності та визначенні тих операцій,
які згідно із законодавством віднесені до бан�
ківської діяльності.

Згідно із Законом України "Про банки і бан�
ківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121�III (із
змінами та доповненнями станом на 01.01.2011
р.) сутність банку визначається так: банк — це
юридична особа, яка має виключне право на
підставі ліцензії Національного банку України
здійснювати у сукупності такі операції: залу�
чення у вклади грошових коштів фізичних і
юридичних осіб та розміщення зазначених
коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик, відкриття і ведення банківських
рахунків фізичних та юридичних осіб [1].

З економічної точки зору переважна кіль�
кість науковців банк порівнюють з підприєм�
ством, яке створює особливий специфічний
продукт — гроші, платіжні засоби та послуги
грошового характеру. На наш погляд, визна�
чення банку через ствердження, що він є
підприємством, яке здійснює різні грошові опе�
рації, є не зовсім коректним, адже підприємства
відносяться до юридичних осіб, які здійснюють
діяльність у реальному секторі економіки. Бан�
ки ж — це юридичні особи, які функціонують у
фінансовому секторі економіки. Тому більш
доцільно визначати банки як суб'єкти господа�
рювання, які здійснюють (реалізують) грошо�
вий обіг в економіці та надають різні фінансові
послуги юридичним і фізичним особам.

У даному аспекті слід зазначити, що поряд
з банками фінансове посередництво здійсню�
ють й інші фінансово�кредитні установи: інве�
стиційні фонди, страхові компанії, кредитні
спілки та інші установи. Тому доцільно визна�
чити принципові ознаки банків:

— мають законодавчі повноваження вико�
нувати найбільш широкий діапазон фінансових
послуг у порівнянні з іншими фінансовими ус�
тановами;

— вступають в економічні відносини з інши�
ми фінансовими посередниками (страхові ком�
панії, інвестиційні фонди та інші установи
відкривають рахунки та здійснюють фінансові
операції у банках);

— для банків характерним є подвійний об�
мін борговими зобов'язаннями: розміщення
власних боргових зобов'язань (депозитів,
ощадних сертифікатів тощо), у результаті чого
мобілізовані кошти розміщуються у боргові зо�
бов'язання та цінні папери, що імітовано інши�
ми суб'єктами (відмінність від фінансових бро�
керів та дилерів, що не випускають власних бор�
гових зобов'язань);

— прийняття банками на себе безумовних
зобов'язань з фіксованою сумою боргу як пе�
ред юридичними, так і фізичними особами —
на відміну від інвестиційних фондів, які всі ри�
зики, пов'язані зі зміною вартості активів та
пасивів, розподіляють серед своїх учасників;

— отримання прибутку від здійснення опе�
рацій — на відміну від кредитних спілок, які є
неприбутковими фінансово�кредитними орга�
нізаціями, що діють в інтересах своїх учасників
(лише фізичних осіб) з метою акумулювання їх
коштів та надання позик відповідно до їх по�
треб.

За підсумками оцінки підходів науковців до
визначення суті сучасного банку слід зазначи�
ти наявність досить суперечливих точок зору.
Так, одні автори розглядають банк як фінан�
сове підприємство, інші — називають його
фінансовим інститутом, треті — фінансово�
кредитною установою, четверті — фінансовою
організацією. Деякі автори досліджують банк
виключно з позиції фінансового посередника.

У розкритті сутності банку на підставі ви�
конуваних ним функцій також виникають певні
розбіжності. Так, науковці виокремлюють дві
функції — мобілізація коштів та надання кре�
дитів; три функції — мобілізація коштів, надан�
ня їх у позику, здійснення розрахунків між еко�
номічними суб'єктами або посередництва при
здійсненні платежів; чотири функції — зосе�
редження тимчасово вільних коштів, надання
їх у тимчасове користування, посередництво у
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платежах і розрахунках, регулювання грошо�
вого обігу). У літературі з банківської діяль�
ності також пропонуються підходи без виок�
ремлення будь�яких функцій — банки розгля�
даються як фінансові інститути універсально�
го характеру, які здійснюють діяльність у
фінансовій сфері.

У процесі дослідження економічної сут�
ності банку, на нашу думку, важливо врахову�
вати історичні закономірності та особливості
економічної кон'юнктури, особливостями пев�
ного етапу суспільного розвитку.

Авторський колектив Рябініної Л.М., Нянь�
чука Н.Ю. та Ухлічевої Л.І. визначають специ�
фіку банківської установи через такі її струк�
турні елементи:

— банківський капітал, який існує переваж�
но в позичковій формі та знаходиться в русі;

— банківська діяльність, що характери�
зується комплексом операцій, які в сукупності
може виконувати тільки банк;

— фахівці банку із профільними знаннями
банківської справи;

— виробничі потужності — банківська тех�
ніка, споруди, будівлі, внутрішня та зовнішня
інформація, певні види виробничих матеріалів
[10, с. 14].

Таке трактування, на думку автора, потре�
бує уточнення. Зокрема такі структурні еле�
менти, як банківський капітал, фахівці банку та
виробничі потужності мають явно виражений
ресурсний характер, а структурний елемент
"банківська діяльність" — процесний. Крім
того, поняття "виробничі потужності" пов'яза�
не з певним рівнем продуктивності даних по�
тужностей, а в банківській практиці ці активи
використовуються переважно в обслуговуючо�
му процесі. Також слід зазначити, що в умовах
модернізації економічної системи значну роль
відіграють такі фактори, як інформація та
ефективний менеджмент. Тому поняття "бан�
ківська діяльність" пропонується розглядати у
процесному аспекті, тобто як сукупність дій,
що мають певну спрямованість, та дозволяють
на "виході" забезпечувати якість виконання
банківських операцій та надання послуг банку.

Проблеми ефективного функціонування
окремої банківської установи у контексті мак�
роекономічного розвитку країни завжди мають
науково�практичне значення. Задекларована
стратегія інноваційного розвитку економіки
України, яка активно обговорювалася у науко�
вих колах, не виправдала себе ні на макро�, ні
на мікроекономічному рівнях. Головною про�
блемою визнано той факт, що топ�менеджери
вітчизняних підприємств та інституцій вияви�

лися не готовими до активного інноваційного
розвитку, постійного впровадження змін та
адаптації персоналу у напрямі подолання опо�
ру цим змінам.

На сьогодні в Україні визнано, що такі про�
блеми, як втрата значної частки науково�тех�
нічного потенціалу, зниження рівня інвести�
ційної привабливості українських підприємств,
суттєве відставання від розвинених країн за
темпами інформаційного оновлення та техніч�
ного переоснащення, набули системного харак�
теру та потребують термінового вирішення.
Для запобігання тривалого падіння економіки
у довгостроковій перспективі нашій державі
наразі потрібна ефективна модернізація всіх
інституційних утворень, яка повинна стати ос�
новою інноваційного економічного розвитку.

Інституційна структура банківського секто�
ру відіграє важливу роль в економічних пере�
твореннях, що відбуваються на сучасному етапі
в Україні. Як регулятор грошового обігу, центр
акумуляції та перерозподілу фінансових ре�
сурсів, вона забезпечує функціонування ефек�
тивного механізму стимулювання розвитку
інвестиційної та виробничої сфери економіки,
системи суспільно�економічних відносин в
цілому, що надає можливість прискореної мо�
дернізації національної економіки. Так, однією
з головних проблем на сучасному етапі є фор�
мування нового, ринкового механізму мобілі�
зації коштів для спрямування інвестицій у ре�
альний сектор економіки. Тому інституційна
структура банківської системи стає потужним
джерелом інвестиційних ресурсів, забезпечую�
чи ефективне акумулювання коштів та задово�
лення інвестиційного попиту реального секто�
ра економіки як у короткостроковій, так і дов�
гостроковій перспективі.

Банківські установи на сьогодні забезпечу�
ють ефективне і стабільне функціонування
фінансового ринку, встановлення взаємо�
зв'язків між його економічними агентами, фак�
тично утворюючи його ядро. Здійснюючи діяль�
ність в рамках інституційної структури, банки
сприяють прискоренню кругообігу капіталу.

Загальну роль банківського сектора, яку
вона відіграє в рамках модернізації економіч�
ної системи, можна сформулювати наступним
чином: банківський сектор прискорює еконо�
мічне зростання шляхом інтенсифікації та оп�
тимізації процесів нагромадження і перероз�
поділу фінансових ресурсів національної еко�
номіки, а також зумовлює зростання добро�
буту населення за рахунок розширення мож�
ливостей фінансових посередників (страхові
компанії, інвестиційні та пенсійні фонди та
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інші) та індивідуальних власників капіталу
інвестування заощаджених коштів у банків�
ські продукти.

Низький фінансовий потенціал та обмежені
можливості вітчизняного банківського секто�
ру, з одного боку, і необхідність розширення
інвестицій в економіку, з іншого боку, стриму�
ють процеси модернізації національної еконо�
міки. Саме тому сучасні ринкові трансформації
обумовлюють потребу у здійсненні адекватних
заходів, спрямованих на вдосконалення й роз�
будову банківської системи та загальну модер�
нізацію економіки України.

До основних економічних проблем, що зу�
мовлені специфікою вітчизняної економіки і
стримують розвиток банківського сектора, та
інших інститутів фінансового ринку, слід відне�
сти такі:

— розбалансованість між недостатнім об�
сягом заощаджень економічних суб'єктів і по�
требою у розширеному фінансуванні суспіль�
ного виробництва;

— невідповідність між розвитком реально�
го сектору економіки та потребою у зростанні
попиту на капітальні блага;

— суперечність між низьким рівнем захис�
ту прав власників фінансових активів і потре�
бою у розвитку ринку цінних паперів.

Лише системний підхід з боку держави до
вирішення цих проблем дозволить прискорити
модернізацію національної економіки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Підсумовуючи вищерозглянуте, можна за�
значити, що в умовах модернізації економіч�
ної системи банківська діяльність може трак�
туватися з точки зору різних підходів. У ме�
жах даного дослідження банківську діяльність
пропонується розглядати у процесному ас�
пекті, тобто як сукупність дій, що мають пев�
ну спрямованість, та дозволяють на "виході"
забезпечувати якість виконання банківських
операцій та надання послуг банку. В сучасних
реаліях провідним стратегічним завданням
банківської діяльності є забезпечення актив�
ної стабільності, тобто здатності не просто
долати кризові явища, але й забезпечувати
управління системою платежів і розрахунків,
здійснювати інвестування та кредитне забез�
печення реального сектора, спрямовувати за�
ощадження до виробничої сфери, регулюва�
ти рух грошових потоків згідно із встановле�
ною грошово�кредитною політикою держави,
впливати на швидкість грошового обороту,
рівень інфляції тощо.
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