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У статті розглянуто процеси функціонування та розвитку національної банківської системи на сучасно-
му етапі. Визначено її системотворні характеристики, виявлено цілі функціонування та розвитку банківської 
системи. Визначено дефініцію сталого розвитку. На цій основі надано основні стратегії та завдання сталого 
розвитку банківської системи України. Обґрунтовано чинники впливу на функціонування банківської системи 
в контексті концепції сталого розвитку.

Ключові слова: банківські ресурси, банківська система, Національний банк України, сталий розвиток, 
банк, національна валюта.

Коверза В.С. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ 
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В статье рассмотрены процессы функционирования и развития национальной банковской системы на со-
временном этапе. Определены ее системообразующие характеристики, обнародованы цели функциониро-
вания и развития банковской системы. Определена дефиниция устойчивого развития. На этой основе пред-
ставлены основные стратегии и задачи устойчивого развития банковской системы Украины. Обоснованы 
факторы влияния на функционирование банковской системы в контексте концепции устойчивого развития.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Банківська система є одним із най-
важливіших складників національної еконо-
міки, оскільки пов’язана з усіма секторами 
економіки й саме вона забезпечує єдність 
економічного простору за рахунок підтримки 
руху грошових потоків, грошового обігу та 
обігу капіталу, надання необхідного фінансу-
вання промисловим підприємствам, держав-
ному бюджету, приватним господарствам.

Банківська система в сучасних економічних 
умовах розвивається під впливом процесів 
глобалізації світових економічних структур, 
що характеризуються лібералізацією еконо-
міки, посиленням зовнішньоекономічної вза-

ємодії та, як наслідок, конкурентної боротьби, 
інтенсивним використанням телекомунікацій-
них технологій і засобів інформатизації. Це 
сприяє створенню та впровадженню нових 
банківських технологій, формує високоефек-
тивну інфраструктуру банківської системи 
та систему розрахунків між економічними 
суб’єктами [1, с. 89]. У результаті посилю-
ється роль банківської системи як основного 
механізму перерозподілу фінансових ресур-
сів, розширюються види і кількість пропоно-
ваних банківських продуктів, тому одним із 
важливих напрямів наукових досліджень є 
аналіз процесів, що відбуваються в банків-
ській системі.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед останніх досліджень аспектів, 
пов’язаних із проблемами функціонування та 
розвитку банківських систем, слід виділити 
праці Г. Бєлоглазової, А. Грязнової, О. Лавру-
шина, Х. Мінскі, Дж. Стігліца, Г. Тосунян та ін.

Незважаючи на значну кількість досліджень, 
які стосуються процесів діяльності банківської 
системи, вони недостатньою мірою розгля-
дають банківський сектор як цілісну систему, 
що функціонує в глобальному економічному 
середовищі та динамічно змінюється. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Саме тому виникає потреба у роз-
робленні нових методологічних підходів до 
процесів функціонування та розвитку банків-
ської системи, у формуванні інструментарію 
підтримки процесів банківської діяльності, 
які сприятимуть підвищенню ефективності й 
результативності банківської системи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Банківська система має стратегічне 
значення для економіки країни [2, с. 25], 
оскільки забезпечує:

– стабільність національної валюти;
– акумуляцію й перерозподіл грошових 

коштів фізичних і юридичних
осіб у кредити та інвестиції;
– регулювання попиту та пропозиції гро-

шей в економіці;
– організацію підтримки здійснення платежів;
– гармонізацію перерозподілу фінансових 

потоків.
Ефективна діяльність банківської системи 

забезпечується на законодавчому рівні, який 
відображає національні потреби в її управ-
лінні та організації [2, с. 85]. Сьогодні існують 
дві найпоширеніші моделі структури банків-
ських систем, особливості яких визначаються 
організацією процесів їх функціонування 
[3, с. 74–83; 4, с. 238].

Згідно з першою моделлю, центральний банк 
країни проводить грошово-кредитну політику, 
що є частиною інструментарію, яким володіють 
органи влади для регулювання економіки. При 
цьому грошово-кредитна політика пов’язана зі 
структурною, бюджетною, кон’юнктурною полі-
тикою, хоча слугує виконанню економічних і 
соціальних завдань уряду. Ця модель органі-
зації центральних банків характерна для таких 
країн, як Франція, Велика Британія, Японія.

Відповідно до другої моделі, основною 
метою центрального банку є підтримання ста-
більності цін за допомогою інструментарію 
грошово-кредитної політики, що не залежить 
від уряду. У рамках цієї моделі, яка харак-

терна для Німеччини та Нідерландів, цен-
тральний банк є незалежним, але при цьому 
виконує чітко визначені завдання.

Банківську систему України можна харак-
теризувати як таку, що має ознаки, властиві 
як першій, так і другій моделі, оскільки одними 
з основних цілей діяльності Національного 
банку України є підвищення надійності та стій-
кого розвитку вітчизняного банківського сек-
тору, формування збалансованої структури 
фінансових ресурсів, забезпечення стабіль-
ності національної валюти тощо за допомо-
гою використання інструментів грошово-кре-
дитної політики [5; 6, с. 64; 7, с. 10; 8, с. 183]. 
Остання визначається за підтримки рішень 
органів влади країни щодо регулювання еко-
номіки.

Проте досягнення цілей функціонування 
та розвитку національної банківської системи 
можливе лише за наявності науково обґрун-
тованої стратегії розвитку банківської системи 
та гнучкої тактики її функціонування [9, с. 229]. 
Для розроблення останніх необхідно дослі-
дити характерні особливості банківської сис-
теми, чинники, які впливають на результати 
її діяльності, та показники, за якими можемо 
характеризувати результативність банків-
ського сектору [10, с. 50].

Для дослідження процесів функціонування 
та розвитку банківської системи необхідно 
визначити її системотворні характеристики. 
З погляду загальносистемних характеристик, 
банківській системі країни притаманні ціліс-
ність, ієрархічність, інтегрованість і цілеспря-
мованість [11, с. 265]. За специфічними озна-
ками національну банківську систему можна 
класифікувати як активну динамічну систему, 
здатну до саморегуляції та еволюціонування, 
яка має ознаки ймовірнісних і детермінованих 
систем (рис. 1).

Внаслідок складної ситуації, що скла-
лася сьогодні в Україні, зумовленою низкою 
політичних, фінансово-економічних та інших 
чинників, зокрема конфліктом на сході кра-
їни, накопиченими в попередні роки макро-
економічними дисбалансами, банківська 
система знаходиться у кризовому стані (спо-
стерігається значне перевищення витрат над 
доходами банківського сектору; зменшення 
капіталу банків, величини регулятивного 
капіталу, коштів Національного банку Укра-
їни; збільшення зобов’язань банків і нада-
них кредитів; значне зменшення загального 
результату діяльності банківської системи 
[12; 13]) та потребує дієвих заходів щодо від-
новлення режиму нормального функціону-
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вання та поліпшення результативності своєї 
діяльності.

Складність і багатоаспектність процесів 
функціонування та розвитку банківської сис-
теми визначають необхідність формування 
концептуального підходу до комплексного 
дослідження та моделювання з урахуванням 
сучасних досягнень наукової думки та прак-
тичних напрацювань. Для формування мето-
дологічного апарату дослідження та моделю-
вання процесів функціонування та розвитку 
банківської системи за вказаними напрямами 
необхідне комплексне застосування досягнень 
низки теорій, у тому числі теорій грошей, кре-
диту і банків; теорії систем, синергетики, ево-
люційної економіки, інституціональної теорії, 
теорії реформ, теорії економічних циклів тощо.

Поєднання інституційного, системного, 
еволюційного та синергетичного підходів до 
дослідження та моделювання процесів функ-
ціонування та розвитку банківської системи 
України уможливлює повніше розкриття її 
характеристичних домінант і елементів, осо-
бливостей взаємодії банків з організаціями 
зовнішнього економічного середовища. Це 
допоможе забезпечити узгодження їхніх інтер-
есів і сприятиме сталому розвитку економіки 
загалом.

Сьогодні існує чимало дефініцій сталого роз-
витку, які відображають його ключові аспекти: 
соціальний (розвиток, що задовольняє потреби 
сьогодення й не ставить під загрозу здатність 
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби), 
економічний (розвиток, який не передбачає 
покладання додаткових витрат на майбутні 
покоління та забезпечує постійне відтворення 
на перспективу), екологічний (розвиток, за 
якого вплив на зовнішнє середовище залиша-
ється в межах господарської ємності біосфери, 
не руйнується природна основа для відтво-
рення життя людини), інституціональний (роз-
виток, що мінімізує негативні явища і зовнішні 
прояви процесів людської діяльності на рівні 
компаній, галузей, економіки в динаміці).

Під сталим розвитком будемо розуміти 
систему соціально-економічних аспектів 
існування суспільства, за якої задоволення 
потреб нинішнього покоління досягається без 
зниження рівня задоволення потреб майбут-
ніх генерацій, що потребує здійснення соці-
альних інновацій, зміни пріоритетів і ціннос-
тей розвитку цивілізації, а також відповідної 
фінансової підтримки з боку банківської сис-
теми [14, с. 24].

Сьогодні міжурядовими, національними, 
регіональними, науковими та недержавними 

Рис. 1. Характерні ознаки банківської системи України
Джерело: побудовано автором за даними [12–14]
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організаціями розроблені та використову-
ються різноманітні індикатори й індекси ста-
лого розвитку [15]. Ці метрики оцінювання 
сталого розвитку відрізняються аспектами, 
масштабом аналізованих об'єктів, складністю, 
рівнем агрегування, узагальненості, базовою 
концепцією тощо. Однак усі вони спрямовані 
на вдосконалення процесів ухвалення рішень 
на всіх рівнях суспільства для забезпечення 
сталого розвитку.

Основні стратегії та завдання сталого роз-
витку, на яких зосереджені сьогодні міжна-
родні організації, що займаються досліджен-
ням та підтримкою розв’язання проблем щодо 
забезпечення сталого розвитку [16; 17], поля-
гають у створенні сприятливих умов щодо 
запровадження та дотримання принципів 
корпоративної соціальної відповідальності, 
зокрема підтримки фінансування соціальних, 
екологічних та ІТ-проектів; посиленні еколо-
гічного контролю в усіх сферах суспільно-гос-
подарської діяльності; розбудові інтелекту-
альної економіки. Це дасть змогу забезпечити 
стійке економічне зростання, поліпшити еко-
логічну ситуацію, підвищити рівень соціаль-
ного забезпечення та спрямує вектор розви-
тку суспільства в напрямі парадигми сталого 
розвитку.

Висновки з цього дослідження. Клю-
човими цілями функціонування та розвитку 
банківської системи є підвищення надійності 
та вдосконалення її діяльності, забезпечення 

стабільності національної валюти, форму-
вання збалансованої структури фінансових 
ресурсів, акумуляція та перерозподіл коштів 
населення та суб’єктів господарювання в кре-
дити й інвестиції, балансування попиту та 
пропозиції грошей в економіці, досягнення 
стійкого зростання показників функціонування 
банківської системи, фінансових ринків і в під-
сумку – сталого розвитку економіки країни. Це 
можливо за наявності науково обґрунтова-
ної стратегії розвитку банківської системи та 
гнучкої тактики її функціонування.

Розроблення та впровадження успішної 
стратегії розвитку банківської системи країни 
має спиратися на затверджені плани щодо 
забезпечення сталого розвитку світової спіль-
ноти, зокрема такі як «Порядок денний на ХХІ 
століття» (1992 р.) і Йоганнесбурзький план 
виконання рішень (2002 р.), які визначають 
необхідність розроблення системи показників 
для оцінювання досягнутого прогресу і спри-
яння сталому розвитку.

Результати таких досліджень дадуть під-
стави для моделювання процесів функці-
онування банківської системи в контексті 
концепції сталого розвитку, проведення сце-
нарного аналізу та модельних досліджень 
у банківському секторі України й ухвалення 
оптимальних управлінських рішень щодо 
забезпечення стійкого розвитку та підви-
щення результативності діяльності банків-
ської системи країни.
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The banking system in modern economic 
conditions develops under the influence of glo-
balization processes of world economic struc-
tures characterized by economic liberalization, 
intensification of foreign economic cooperation 
and, as a result, competing intensive use of 
telecommunication technologies and means 
of information. That is why there is a need to 
develop new methodological approaches to 
the processes of functioning and development 
of the banking system, and to create an instru-
ment for supporting banking processes that will 
enhance the efficiency and effectiveness of the 
banking system.

The effective operation of the banking sys-
tem is ensured at the legislative level, which 
reflects the national needs in its management 
and organization. Today there are two most 
common models of the structure of banking 
systems, the peculiarities of which are deter-
mined by the organization of the processes of 
their functioning.

The banking system of Ukraine can be char-
acterized as model which has the features 
inherent in both the first and second variants, 
since one of the main objectives of the National 
Bank of Ukraine is to increase the reliability and 
sustainable development of the domestic bank-
ing sector, to create a balanced structure of 

financial resources, to ensure the stability of the 
national currency through the use of monetary 
policy instruments.

For study the functioning and development of 
the banking system, it is necessary to determine 
its system-specific characteristics. From the 
point of view of system-wide characteristics, the 
banking system of the country is characterized 
by integrity, hierarchy, integrity and purposeful-
ness. According to specific features, the national 
banking system can be classified as an active 
dynamic system capable of self-regulation and 
evolution, which has features of probabilistic and 
deterministic systems.

The complexity and multidimensionality of 
the processes of functioning and development 
of the banking system determine the need 
to form a conceptual approach to integrated 
research and modeling taking into account the 
current achievements of scientific thought and 
practical experience.

The development and implementation of a 
successful strategy for the development of the 
banking system of the country should be based 
on the approved plans for the sustainable devel-
opment of the international community, which 
determine the need to develop a system of indi-
cators for assessing progress and promoting 
sustainable development.


