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Summary
Methods of efficiency evaluation of financing of health care institutions are revealed in the article. The 
calculation of a number of indexes for every direction of work of medical establishments is given. The 
examples of calculation of the influence of various factors on the effective indexes of work of health care 
institutions are offered. The conducted evaluation of efficiency of health care institutions’ financing will 
give a possibility of choice of optimum administrative decisions.
Key words: budgetary financing, health care, budgetary establishments, estimation of efficiency, budget 
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Ãасій Î. Â.
Пîëòàâñüêèé óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè ³ òîðã³âë³

ÎÑÎБËÈÂÎÑÒ² ÒÐÀÍÑФÎÐМÀÖ²Ї БÀÍÊ²ÂÑÜÊÎЇ ÑÈÑÒÅМÈ ÓÊÐÀЇÍÈ:  
ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÈЙ ÀÑПÅÊÒ

У ñòàòò³ äîñë³äæåíî îñîбëèâîñò³ ðåã³îíàëüíîї òðàíñфîðìàö³ї ðîë³ Íàö³îíàëüíîãî бàíêó Уêðàїíè. 
Çàïðîïîíîâàíî àâòîðñüêå бà÷åííÿ ñó÷àñíîї ñòðóêòóðè ðåã³îíàëüíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè â êîíòåêñò³ 
âèêëèê³â ñüîãîäåííÿ. Íàäàíî ïðîïîзèö³ї щîäî âäîñêîíàëåííÿ ³íñòèòóö³éíîãî ðîзâèòêó ðåã³îíàëüíîї 
бàíê³âñüêîї ñèñòåìè. 
Êлючові слова: бàíê, Íàö³îíàëüíèé бàíê Уêðàїíè, ðåã³îíàëüíà бàíê³âñüêà ñèñòåìà, ñòðóêòóðà, òðàíñфîðìàö³ÿ.

Постановка проблеми. Сó÷àñíèé ñòàí â³ò÷èз-
íÿíîї åêîíîì³êè ïðÿìî зàëåæèòü â³ä фóíêö³î-
íóâàííÿ бàíê³âñüêîї ñèñòåìè, îñîбëèâî â ðîзð³з³ 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèх îäèíèöü. Пåðå-
âàæíî öå â³ä÷óòíî â óìîâàх ÿâíîї àñèìåòðè÷íîñò³ 
ðåã³îíàëüíîãî ðîзâèòêó, êîëè â³äбóâàєòüñÿ íåð³â-
íîì³ðíèé ïåðåðîзïîä³ë ф³íàíñîâèх ðåñóðñ³â, í³âå-
ëюєòüñÿ òàêèé âàæëèâèé їхí³é àñïåêò ðîзì³щåííÿ 
ÿê ì³ñöå ðåєñòðàö³ї бàíê³âñüêîї óñòàíîâè, íàñë³ä-
êîì ÷îãî ñòàëî â³äñóòí³ñòü ïðîöåñ³â ³íâåñòóâàííÿ 
êîшò³â â åêîíîì³÷íèé ðîзâèòîê ðåã³îíó їх зàëó-
÷åííÿ. Òîìó ïèòàííÿì åфåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ 
бàíê³âñüêîю ñèñòåìîю â ðåã³îíàх ñòàëî ïåðшî÷åð-
ãîâèì, щî ïåðåäбà÷àє ïåðåîñìèñëåííÿ ðîë³ âзà-
єìîä³ї ³ñíóю÷èх ð³âí³â ðåã³îíàëüíîї бàíê³âñüêîї 
ñèñòåìè â ñó÷àñíèх óìîâàх.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
У íàóêîâ³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ äîñèòü шèðîêî 
âèñâ³òëåíî îêðåì³ àñïåêòè фóíêö³îíóâàííÿ ñèñ-
òåìè óïðàâë³ííÿ бàíê³âñüêîю ñèñòåìîю Уêðàїíè 
òà її ñóб’єêò³â, зîêðåìà â ðîбîòàх Î. Дзюбëюêà, 
Â. Êîâàëåíêà, ². Люòîãî, Â. Ì³щåíêà, Ò. Сìîâ-
æåíêà, Â. Сòåëüìàà, Л. Сòðåëüбèöüêîї, Ì. Сòðåëü-
бèöüêîãî òà ³íшèх. Ðåã³îíàëüíèé àñïåêò ïîбóäîâè 
бàíê³âñüêîї ñèñòåìè ðîзãëÿäàëè ó ñâîїх ïðàöÿх 
ÿê â³ò÷èзíÿí³, òàê ³ зàðóб³æí³ â÷åí³, зîêðåìà: 
Â. Êîâàëü, Î. Êîïèëюê, ². Í³êóë³íà, Â. Сòîéêà, 
À. Ìåäÿíèê, Ì. Ìîãèëüíèöüêà òà ³íш³.

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Сåðåä ðîзðîбëåíèх íàóêîâèх òåî-
ð³é íàéìåíш âèâ÷åíèìè є ïðîöåñè âäîñêîíàëåííÿ 
³єðàðх³÷íîї ñòðóêòóðè ðåã³îíàëüíîї ñêëàäîâîї 
â³ò÷èзíÿíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè, щî є îñîбëèâî 
âàæëèâèì â óìîâàх ñó÷àñíèх âèêëèê³â òà зàãðîз.

Мета статті. Гîëîâíîю ìåòîю ö³єї ðîбîòè є 
äîñë³äæåííÿ ñó÷àñíèх îñîбëèâîñòåé бóäîâè бàí-
ê³âñüêîї ñèñòåìè â ðåã³îíàх Уêðàїíè òà îбґðóí-
òóâàííÿ ñêëàäîâèх åëåìåíò³â êîæíîãî її ð³âíÿ â 
їхí³é âзàєìîä³ї. 

Âиклад основного матеріалу. Çàзíà÷èìî, щî 
ðåã³îíàëüíà бàíê³âñüêà ñèñòåìà фîðìóєòüñÿ ³ñòî-
ðè÷íî ³ є ñóêóïí³ñòю ðåã³îíàëüíèх ñóб’єêò³â бàí-
ê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³, щî âзàєìîä³юòü ì³æ ñîбîю, 
ïîñò³éíî ðîзâèâàюòüñÿ, ä³юòü ó ìåæàх òåðèòî-
ð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíîї îäèíèö³ íà зàêîííèх 
ï³äñòàâàх ³ íåïîä³ëüíî ïîâ’ÿзàí³ з її ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèì ðîзâèòêîì. Ðåã³îíàëüíà бàíê³âñüêà 
ñèñòåìà, ÿê ³ íàö³îíàëüíà, хàðàêòåðèзóєòüñÿ 
ñïåöèф³÷íîю ñòðóêòóðîю, ÿêà ìàє îñîбëèâå ïðè-
зíà÷åííÿ ³ âèêîíóє îñîбëèâ³ фóíêö³ї â åêîíîì³ö³ 
ðåã³îíó. 

Íà íàшó äóìêó, òåðèòîð³àëüíà ñòðóêòóðà ðåã³î-
íàëüíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè фîðìóєòüñÿ òà ðîзâè-
âàєòüñÿ ï³ä âïëèâîì ä³ї ð³зíèх ÷èííèê³â âíóòð³ш-
íüîãî ³ зîâí³шíüîãî хàðàêòåðó. 

Дî îñíîâíèх зîâí³шí³х ÷èííèê³â ìîæíà â³ä-
íåñòè: íàÿâíó â äåðæàâ³ зàêîíîäàâ÷ó бàзó бàí-
ê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³, ÿêà âèзíà÷àє îðãàí³зàö³éíî-
ïðàâîâ³ фîðìè ñòâîðåííÿ бàíê³â, їх ìîæëèâó 
ñïåö³àë³зàö³ю, äîïóñòèì³ âèäè òà ïåðåë³ê îïåðà-
ö³é бàíê³âñüêèх óñòàíîâ, щî íå є юðèäè÷íèìè 
îñîбàìè, îðãàí³зàö³éí³ фîðìè äîïóñêó ³íîзåìíîãî 
êàï³òàëó íà âíóòð³шí³é бàíê³âñüêèé ðèíîê òîщî; 
зàãàëüíó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ñèòóàö³ÿ ó êðàїí³ 
òà її ïåðåäбà÷óâàí³ñòü ó ìàéбóòíüîìó, äèíàì³êó 
îñíîâíèх ìàêðîåêîíîì³÷íèх ïîêàзíèê³â, фàзó 
åêîíîì³÷íîãî öèêëó.

Дî îñíîâíèх âíóòð³шí³х ÷èííèê³â íàëåæàòü: 
îñîбëèâîñò³ ðåã³îíàëüíèх åêîíîì³ê: ãåîãðàф³÷íå 
ðîзòàшóâàííÿ, ð³âåíü ðîзâèòêó, ³íâåñòèö³éíà ïðè-
âàбëèâ³ñòü, ãàëóзåâà ñòðóêòóðà, ï³äïðèєìíèöüêà 
àêòèâí³ñòü, ³íфðàñòðóêòóðà (òðàíñïîðòíà, êîìó-
í³êàö³éíà) òîщî; ф³íàíñîâèé ñòàí òà ïåðñïåêòèâè 
ðîзâèòêó íàÿâíèх бàíê³â, щî âèзíà÷àюòü ïðèâà-
бëèâ³ñòü бàíê³âíèöòâà ÿê îб’єêòà ³íâåñòóâàííÿ 
òà ï³äïðèєìíèöüêîї ä³ÿëüíîñò³, ñòðàòåã³÷í³ îð³-
єíòèðè бàíê³â; ³íòåíñèâí³ñòü òà хàðàêòåð êîíêó-
ðåíö³ї íà ф³íàíñîâèх ðèíêàх ðåã³îí³â; äåìîãðà-
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ф³÷í³ фàêòîðè: ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ ðåã³îíó, 
ð³âåíü éîãî äîбðîбóòó, ê³ëüê³ñòü é âèäè íàñåëåíèх 
ïóíêò³â, êàäðîâèé ïîòåíö³àë, ÿêèé âèзíà÷àєòüñÿ, 
зîêðåìà é íàÿâí³ñòю âèщèх íàâ÷àëüíèх зàêëàä³â, 
щî зä³éñíююòü ï³äãîòîâêó ф³íàíñîâî-бàíê³âñüêèх 
фàх³âö³â; åêîíîì³÷íà ñïðîìîæí³ñòü é àêòèâí³ñòü 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 

Ðåã³îíàëüíà бàíê³âñüêà ñèñòåìà ìàє âèзíà÷åíó 
ñòðóêòóðó, ÿêà, з ïîãëÿäó îðãàí³зàö³éíîї бóäîâè, 
зíàхîäèòü â³äîбðàæåííÿ â ³ñíóâàíí³ â íåї ïåâíèх 
³íñòèòóö³îíàëüíèх ð³âí³â, òîбòî їé ïðèòàìàííà 
òàêà îñîбëèâ³ñòü ÿê ³єðàðх³÷í³ñòü. 

Âèâ÷åííÿ íàóêîâèх äæåðåë [3; 5; 7] щîäî 
³єðàðх³÷íîñò³ ðåã³îíàëüíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè 
äàëî зìîãó âèä³ëèòè òàê³ ïîãëÿäè:

1) äâîð³âíåâ³ñòü, êîëè ïåðшèì ð³âíåì âèä³ëÿ-
єòüñÿ бàíê, щî зàбåзïå÷óє ãðîшîâèé îбîðîò ðåã³-
îíó òà ïîòðåбó â êðåäèòíèх ðåñóðñàх, à äðóãèì – 
ñòâîðюâàí³ ф³íàíñîâî-êðåäèòíèìè îðãàí³зàö³ÿìè 
àñîö³àö³ї òà ñï³ëêè, ìåòîю ÿêèх є зàхèñò ³íòåðåñ³â 
àêö³îíåð³â òà ïðàö³âíèê³â бàíê³â, êîîðäèíàö³ÿ 
ä³ÿëüíîñò³ òîщî; 

2) òðèð³âíåâ³ñòü, ïåðшèé ð³âåíü ÿêîї ñêëàäà-
юòü óñ³ ï³äðîзä³ëè бàíê³â, ÿê³ ìàюòü öåíòðàëüíèé 
àïàðàò зà ìåæàìè ðåã³îíó, зîêðåìà òåðèòîð³àëüí³ 
óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíîãî бàíêó òà ф³ë³ї бàíê³â 

³íшèх ðåã³îí³â. Дðóãèé ð³âåíü ñêëàäàюòü óñ³ ì³ñ-
öåâ³ бàíêè, à òðåò³é – ф³ë³ї ì³ñöåâèх бàíê³â ó ðåã³-
îí³.

Яêщî â ïåðш³é ñхåì³ бàíêè ïîä³ëÿюòü íà 
ð³âí³, âèхîäÿ÷è з ïðèíöèïó – ãîëîâíèé бàíê  
(1-é ð³âåíü) òà ³íш³ (2-é ð³âåíü), òî äðóãà âèхîäèòü 
³з íàÿâíîñò³ ðåєñòðàö³ї бàíêó íà òåðèòîð³ї ðåã³îíó 
³ ðîзì³щåíí³ â íüîìó ãîëîâíîãî îф³ñó. Ц³ ï³äхîäè 
äî ñòðóêòóðóâàííÿ íå ïðîòèñòîÿòü îäèí îäíîìó. 
Êð³ì òîãî, ö³ äâà ï³äхîäè ìîæíà ïîєäíàòè òàê, щî 
äðóãèé ð³âåíü ìîæíà ñòðóêòóðóâàòè â³äïîâ³äíî äî 
ñòàòóñó – ãîëîâíèé ³ íåãîëîâíèé.

Íà íàшó äóìêó, íà òåðèòîð³ї ðåã³îíó ìàє бóòè 
ãîëîâíèé бàíê, ÿêèé êîîðäèíóє ðîбîòó âñ³х бàí-
ê³âñüêèх óñòàíîâ ³ зä³éñíює óïðàâë³ííÿ ðåã³îíàëü-
íèìè ф³íàíñîâèìè ïîòîêàìè.

Ìè äîòðèìóєìîñÿ äóìêè щîäî äâîð³âíåâîãî 
хàðàêòåðó бóäîâè ðåã³îíàëüíîї бàíê³âñüêîї ñèñ-
òåìè. Îäíàê, âðàхîâóю÷è ñó÷àñíó òðàíñфîðìàö³ю 
â³ò÷èзíÿíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè, ó ðîзóì³ííÿ її 
³єðàðх³÷íîñò³ íåîбх³äíî âíåñòè ïåâí³ êîðåêòèâè.

Çã³äíî з Çàêîíîì Уêðàїíè «Пðî Íàö³îíàëüíèé 
бàíê Уêðàїíè» äî 2015 ð. ïåðшèì ð³âíåì ðåã³î-
íàëüíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè бóëî âèзíà÷åíî ф³ë³ї 
(òåðèòîð³àëüí³ óïðàâë³ííÿ) Íàö³îíàëüíîãî бàíêó 
Уêðàїíè ÿê éîãî â³äîêðåìëåí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîз-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- реалізація заходів із проведення грошово-
кредитної політики; 
- проведення емісійно-касової роботи; 
- організація безготівкових розрахунків; 
- здійснення ліцензування та реєстрації 
операцій з валютними цінностями; 
- упровадження засобів автоматизації та 
сучасних комп’ютерних технологій; 
- здійснення нагляду за діяльністю банків; 
- контроль за здійсненням фінансового 
моніторингу; 
- здійснення валютного контролю; 
- забезпечення боротьби зі злочинністю, 
корупцією, запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму 

Б
ан

кі
вс

ьк
і у

ст
ан

ов
и 

ре
гі

он
у 

Асоціація банків 

Суб’єкти ЗЕД 

Регулювання кількості 
грошей в обігу 

Розробка та вдосконалення 
нормативної і технічної бази 

У
пр

ав
лі

нн
я 

Д
ер

ж
ав

но
го

 
ка

зн
ач

ей
ст

ва
 

У
кр

аї
ни

 

 О
бл

ас
на

 д
ер

ж
ав

на
 

ад
м

ін
іс

тр
ац

ія
 

Інші суб’єкти 
господарювання та фізичні 

особи 

Інші органи державного 
управління 

Нагляд за діяльністю банків 

Територіальне управління НБУ 

О
бл

ас
не

 
уп

ра
вл

ін
ня

 
ст

ат
ис

ти
ки

 

Касове  
обслуговування 

Надання 
регулярної 
інформації 

Обмін 
регулярною 
інформацією 

Участь у роботі 
комісій, 

комітетів, 
робочих груп 

Безготівко- 
вий переказ 

коштів 

Операції з 
готівкою 

Реєстрація, 
моніторинг, 

перевірки, заходи 
впливу (для банків 

ІІІ і ІV груп) 

Звітність 

- реєстрація  
боргових договорів; 
- реєстрація декларацій 
про валютні цінності; 
- надання 
індивідуальних ліцензій 
на відкриття рахунків за 
кордоном 

За
пи

ти
,  

ви
м

ог
и,

 
ра

зо
ва

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
 

Ре
єс

тр
ац

ія
, 

м
он

іт
ор

ин
г,

 
пе

ре
ві

рк
и,

 
за

хо
ди

 
вп

ли
ву

 (д
ля

 
ба

нк
ів

 І
 т

а 
ІІ

 
гр

уп
) 

Бе
зг

от
ів

ко
в

ий
 п

ер
ек

аз
  

ко
ш

ті
в 

О
пе

ра
ці

ї 
з 

го
ті

вк
ою

 

Зв
іт

ні
ст

ь 

Ро
зп

ор
яд

-
ж

ен
ня

 

В
ід

по
ві

ді
 

Консуль- 
тації Зв

іт
ні

ст
ь 

У
зг

од
ж

ен
- 

ня
 

сп
іл

ьн
их

 
 д

ій
 

За
пи

ти
 

В
ід

по
ві

ді
 

В
ід

по
ві

ді
 

Відповіді 

Запити, 
доручення 

Ðис. 1. Функції територіальниõ управлінь Íаціонального банку Óкраїни до 2015 року
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ä³ëè бåз ñòàòóñó юðèäè÷íîї îñîбè. Дðóãèé ð³âåíü 
ñêëàäàëè бàíê³âñüê³ óñòàíîâè, щî зàðåєñòðîâàí³ 
â ðåã³îí³, їхí³é ï³äðîзä³ëè бåз ñòàòóñó юðèäè÷íîї 
îñîбè, à òàêîæ ï³äðîзä³ëè, щî ï³äïîðÿäêîâóюòüñÿ 
³íîðåã³îíàëüíèì бàíêàì.

²íñòèòóö³îíàëüíó ðîëü òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÍБУ â зàбåзïå÷åíí³ ñòàб³ëüíîї ä³ÿëüíîñò³ 
ðåã³îíàëüíèх бàíê³âñüêèх ñèñòåì òîä³ ìîæíà â³äî-
бðàзèòè âзàєìîзâ’ÿзêàìè, ïîäàíèìè íà ðèñ. 1. 

У ïðîöåñ³ ðåфîðìóâàííÿ îðãàí³зàö³éíîї ñòðóê-
òóðè Íàö³îíàëüíîãî бàíêó â³ä ³єðàðх³÷íîї äî 
фóíêö³îíàëüíî-ìàòðè÷íîї â ðåã³îíàх ïðîäîâæó-
юòü ä³ÿòè ïðåäñòàâíèöòâà ÍБУ, àëå їх фóíêö³î-
íàëüíà ðîëü зì³íèëàñÿ. Íîâà ìîäåëü ä³ÿëüíîñò³ 
ÍБУ ïîêëèêàíà зб³ëüшèòè åфåêòèâí³ñòü ðîбîòè 
éîãî ñòðóêòóðíèх ï³äðîзä³ë³â ó ðåã³îíàх Уêðàїíè 
зàâäÿêè îб’єäíàííю їхí³х фóíêö³é зà ÷îòèðìà 
îñíîâíèìè íàïðÿìàìè (äèâ. ðèñ. 2). 

Íîâèì ñòàëî зàïðîâàäæåííÿ ïîñàäè ïðåä-
ñòàâíèêà ÍБУ â ðåã³îí³, íà ÿêîãî ïîêëàäàюòüñÿ 
фóíêö³ї зàãàëüíîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ âèêîíàííÿ 
зàâäàíü, âèзíà÷åíèх äëÿ ðåã³îíàëüíèх ñòðóêòóð 
ÍБУ, à òàêîæ зä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ÍБУ â 
êîæí³é îбëàñò³. Êð³ì òîãî, íîâèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ 
є фóíêö³ÿ «Єäèíîãî â³êíà», òîбòî îðãàí³зàö³ÿ ñïå-
ö³àëüíîãî ï³äðîзä³ëó з íàäàííÿ âñ³х àäì³í³ñòðà-
òèâíèх ïîñëóã ÍБУ, îбóìîâëåíèх зàêîíîäàâñòâîì. 

Âîäíî÷àñ äâîð³âíåâ³ñòü ðåã³îíàëüíîї бàíê³â-
ñüêîї ñèñòåìè зàëèшèëàñÿ, ïðîòå її ïåðшèé ð³âåíü 
íàбóâ ðîзãîðíóòîãî âèãëÿäó зàâäÿêè ïðÿìîìó ï³ä-
ïîðÿäêóâàííю ÍБУ ÷åðåз ñâîї ïðåäñòàâíèöòâà.

Дðóãèé ð³âåíü ðåã³îíàëüíîї бàíê³âñüêîї ñèñ-
òåìè фîðìóюòü ð³зíîìàí³òí³ зà ñòàòóñîì ³ хàðàê-
òåðîì ä³ÿëüíîñò³ бàíê³âñüê³ óñòàíîâè. Сë³ä â³äзíà-
÷èòè, щî їх ìîæëèâ³ âèäè âèзíà÷àюòüñÿ íàÿâíîю 
â äåðæàâ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîю бàзîю.

Òàê, Çàêîíîì Уêðàїíè «Пðî бàíêè ³ бàíê³âñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü» îñíîâíèì ñèñòåìîóòâîðюâàëüíèì åëå-
ìåíòîì âèзíà÷åíî бàíê ÿê юðèäè÷íó îñîбó, ÿêà íà 
ï³äñòàâ³ бàíê³âñüêîї ë³öåíз³ї ìàє ïðàâî íàäàâàòè 
бàíê³âñüê³ ïîñëóãè òà â³äîìîñò³ ïðî ÿêó âíåñåí³ äî 

Дåðæàâíîãî ðåєñòðó бàíê³â [8]. Âèхîäÿ÷è з³ зì³ñòó 
«Пîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ðåєñòðàö³ї òà ë³öåíзó-
âàííÿ бàíê³â, â³äêðèòòÿ â³äîêðåìëåíèх ï³äðîз-
ä³ë³â» [11] òà «Пîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ 
бàíêàìè ðåєñòðàö³éíîї êîäèф³êàö³ї â³äîêðåìëåíèх 
ï³äðîзä³ë³â ³ бàíêîìàò³â» [10], â³ò÷èзíÿí³ бàíêè 
ìàюòü ïðàâî â³äêðèâàòè òàê³ â³äîêðåìëåí³ ï³ä-
ðîзä³ëè, ÿê ф³ë³ї, ïðåäñòàâíèöòâà, â³ää³ëåííÿ òà 
ïóíêòè îбì³íó âàëюòè. 

Ç ÷àñó âñòóïó Уêðàїíè äî Сâ³òîâîї îðãàí³зà-
ö³ї òîðã³âë³ (16 òðàâíÿ 2008 ð.) é ³íîзåìí³ бàíêè 
íàбóëè ïðàâî â³äêðèâàòè ф³ë³ї é ïðåäñòàâíèöòâà 
íà òåðèòîð³ї Уêðàїíè. Уñ³ ö³ бàíê³âñüê³ óñòàíîâè 
фîðìóюòü ³íñòèòóö³îíàëüíó ñòðóêòóðó ðåã³îíàëü-
íîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè.

Уðàхîâóю÷è ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ â Уêðàїí³ 
бàíê³â ð³зíèх фîðì âëàñíîñò³, ó ðåã³îíàëüí³é бàí-
ê³âñüê³é ñèñòåì³ ìîæíà âèä³ëèòè òðè ñåêòîðè – äåð-
æàâíèé, ïðèâàòíèé òà êîîïåðàòèâíèé, ÿê³ ìàюòü 
ïåâíó ñïåöèф³êó зàâäàíü òà ö³ëåé ñâîãî фóíêö³î-
íóâàííÿ. Íåзâàæàю÷è íà òå, щî ³ äåðæàâí³, ³ ïðè-
âàòí³ бàíêè є зà ñâîєю ïðèðîäîю êîìåðö³éíèìè, 
òîбòî ñïðÿìîâàíèìè íà îòðèìàííÿ ïðèбóòêó äëÿ 
ñâîїх âëàñíèê³â, ïåðш³ ïîâèíí³ ä³єâ³шå ïîєäíó-
âàòè âèìîãè ðåíòàбåëüíîї ä³ÿëüíîñò³ з ñîö³àëüíîю 
фóíêö³єю зàбåзïå÷åííÿ ð³âíîãî äîñòóïó ãðîìàäÿí 
äî îòðèìàííÿ бàíê³âñüêèх ïîñëóã, щî зàбåзïå÷ó-
єòüñÿ íàñàìïåðåä збåðåæåííÿì òà ðîзâèòêîì ðîз-
ãàëóæåíîї ìåðåæ³ ф³ë³é. Пðèâàòí³ æ бàíêè ñòâî-
ðююòü її, âèхîäÿ÷è ò³ëüêè з êðèòåð³ю åêîíîì³÷íîї 
äîö³ëüíîñò³. 

Щîäî êîîïåðàòèâíèх бàíê³â, òî âîíè, ÿê â³äî-
бðàæåíî â Çàêîí³ Уêðàїíè «Пðî бàíêè ³ бàíê³â-
ñüêó ä³ÿëüí³ñòü», îðãàí³зóюòüñÿ ñàìå зà òåðèòîð³-
àëüíèì ïðèíöèïîì [8, ñ. 8], òîбòî бåзïîñåðåäíüî 
фîðìóюòü ðåã³îíàëüíó бàíê³âñüêó ñèñòåìó. Àëå 
ðîëü êîîïåðàòèâíèх бàíê³â ó фóíêö³îíóâàíí³ ÐБС 
òà ðîзâèòêó ðåã³îíàëüíîї åêîíîì³êè ìîæå бóòè 
äóæå ñóòòєâîю, щî àêòóàë³зóє ïèòàííÿ ïðî òåîðå-
òè÷íå îбґðóíòóâàííÿ òà ïðàêòè÷íó ðåàë³зàö³ю їх 
ñòâîðåííÿ â Уêðàїí³.
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²íñòèòóö³îíàëüíà ñòðóêòóðà ðåã³îíàëüíîї бàí-
ê³âñüêîї ñèñòåìè бàãàòüìà äîñë³äíèêàìè ñïðàâåä-
ëèâî ðîзãëÿäàєòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü бàíê³âñüêèх 
óñòàíîâ óñ³х òèï³â: ÿê юðèäè÷íèх îñ³б, òàê ³ їх 
бàëàíñîâèх òà бåзбàëàíñîâèх ï³äðîзä³ë³â [6]. Òàê, 
Ì. Ìîãèëüíèöüêà âèä³ëÿє ï’ÿòü ãðóï ñóб’єêò³â: 
òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî бàíêó 
Уêðàїíè; бàíêè – юðèäè÷í³ îñîбè (зàðåєñòðîâàí³ ó 
ðåã³îí³); ðåã³îíàëüí³ бàëàíñîâ³ ³ бåзбàëàíñîâ³ óñòà-
íîâè бàíê³â ³з äîäàòêîâèìè óïðàâë³íñüêèìè фóíê-
ö³ÿìè; бàëàíñîâ³ ф³ë³ї; бåзбàëàíñîâ³ â³ää³ëåííÿ. 
Íà íàшó äóìêó, äîö³ëüíî âèä³ëÿòè îêðåìî бàíêè, 
ÿê³, хî÷ é зàðåєñòðîâàí³ íà òåðèòîð³ї ïåâíîãî ðåã³-
îíó, àëå б³ëüшó ÷àñòèíó ñâîєї ä³ÿëüíîñò³ âåäóòü 
ïîзà éîãî ìåæàìè, òîбòî фàêòè÷íî зàãàëüíîíàö³î-
íàëüí³ бàíêè, òà бåзïîñåðåäíüî ðåã³îíàëüí³ бàíêè. 
Пåðш³ ðîзãëÿäàюòü ðåã³îí ðåєñòðàö³ї ëèшå ÿê îäíó 
з åêîíîì³÷íèх òåðèòîð³é ñâîєї ä³ÿëüíîñò³, äëÿ äðó-
ãèх â³í є îñíîâíèì ì³ñöåì фóíêö³îíóâàííÿ, òîìó 
їх зàö³êàâëåí³ñòü ó éîãî ð³зíîïëàíîâîìó ðîзâèòêó 
є зíà÷íî âèщîю. 

Çã³äíî з â³ò÷èзíÿíèì зàêîíîäàâñòâîì бàíê³â-
ñüêèìè ï³äðîзä³ëàìè бåз ñòàòóñó юðèäè÷íîї îñîбè 
є ф³ë³ї òà ïðåäñòàâíèöòâà, ÿê³ íà öåé ÷àñ ìîæóòü 
ñòâîðюâàòè ÿê â³ò÷èзíÿí³, òàê é ³íîзåìí³ бàíêè. 
Âîíè òàêîæ ïîâèíí³ âðàхîâóâàòèñÿ ³íñòèòóö³î-
íàëüíèìè åëåìåíòàìè ÐБС. Íàðåшò³ âíóòð³ш-
í³ìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîзä³ëàìè ÿê бàíê³â, òàê 
³ їх ф³ë³é ââàæàюòüñÿ бåзбàëàíñîâ³ â³ää³ëåííÿ, 
ÿê³ зàëèшàюòüñÿ îñíîâíèì êàíàëîì бàíê³âñüêîãî 
îбñëóãîâóâàííÿ ф³зè÷íèх îñ³б òà ïðåäñòàâíèê³â 
ìàëîãî б³зíåñó, òà ïóíêòè îбì³íó âàëюòè. 

Дåÿê³ â÷åí³ äî ñêëàäîâèх ðåã³îíàëüíîї бàí-
ê³âñüêîї ñèñòåìè ì³ñòÿòü ð³зíîìàí³òí³ óñòàíîâè, 
àãåíòñòâà, ñëóæбè, ÿê³ ï³äòðèìóюòü фóíêö³îíó-
âàííÿ ö³єї ñèñòåìè òà óòâîðююòü òàê зâàíó бàí-
ê³âñüêó ³íфðàñòðóêòóðó (зîêðåìà, ³íфîðìàö³éíå, 
íàóêîâå, êàäðîâå зàбåзïå÷åííÿ, îхîðîíà, ³íêàñà-
ö³ÿ òîщî) [1; 2]. Дî îñòàííüîї òàêîæ ìîæíà â³ä-
íåñòè ðåã³îíàëüí³ бàíê³âñüê³ ñï³ëêè àбî àñîö³àö³ї, 
ÿê³ îðãàí³зóюòüñÿ з ìåòîю зàхèñòó òà ëîб³юâàííÿ 
³íòåðåñ³â ñâîїх ÷ëåí³â, ðîзâèòêó ì³æðåã³îíàëüíèх 
òà ì³æíàðîäíèх зâ’ÿзê³â, зàбåзïå÷åííÿ íàóêîâîãî 
òà ³íфîðìàö³éíîãî îбì³íó ³ ïðîфåñ³éíèх ³íòåð-
åñ³â, ðîзðîбêè ðåêîìåíäàö³é щîäî ïðîâåäåííÿ 
бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³. Пðîòå âñ³ âèщåïåðåðàхî-
âàí³ ³íñòèòóö³ї íå ìàюòü ïðàâà зàéìàòèñÿ бàíê³â-
ñüêîю ä³ÿëüí³ñòю é ñòâîðююòüñÿ ëèшå äëÿ зàбåз-
ïå÷åííÿ її åфåêòèâíîãî зä³éñíåííÿ, òîìó їх, íà 
íàшó äóìêó, íåäîö³ëüíî бåзïîñåðåäíüî â³äíîñèòè 
äî ðåã³îíàëüíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè. 

Ìè ââàæàєìî, щî ðåã³îíàëüíà бàíê³âñüêà ñèñ-
òåìà є äâîð³âíåâèì óòâîðåííÿì ³ ìîæå ì³ñòèòè 
òàê³ åëåìåíòè: Íàö³îíàëüíèé бàíê Уêðàїíè, ÿêèé 

зä³éñíює íàãëÿä ³ êîíòðîëü òà зàбåзïå÷óє ïðîâå-
äåííÿ єäèíîї äåðæàâíîї ãðîшîâî-êðåäèòíîї ïîë³-
òèêè â ðåã³îí³ ÷åðåз ñâîїх ïðåäñòàâíèê³â; óñåó-
êðàїíñüê³ бàíêè, ÿê³ зàðåєñòðîâàí³ â ðåã³îí³, òà 
їх â³äîêðåìëåí³ ï³äðîзä³ëè, щî ïðîâîäÿòü ñâîю 
ä³ÿëüí³ñòü íà ö³é òåðèòîð³ї; ðåã³îíàëüí³ бàíêè òà 
їх ф³ë³ї, â³ää³ëåííÿ, âëàñí³ îбì³íí³ ïóíêòè; ñòðóê-
òóðí³ ï³äðîзä³ëè (ф³ë³ї, â³ää³ëåííÿ, ïðåäñòàâíè-
öòâà,) бàíê³â, зàðåєñòðîâàíèх â ³íшèх ðåã³îíàх, 
ÿê³ ðîзòàшîâàí³ íà òåðèòîð³ї öüîãî ðåã³îíó; ф³ë³ї 
òà ïðåäñòàâíèöòâà ³íîзåìíèх бàíê³â, щî ñòâîðåí³ 
é ä³юòü íà òåðèòîð³ї ðåã³îíó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî 
зàêîíîäàâñòâà Уêðàїíè.

Çàãàëîì ³íñòèòóö³éíà ñòðóêòóðà òà ê³ëüê³ñí³ 
ïàðàìåòðè бàíê³âñüêîї ñèñòåìè ðåã³îíó â³äîбðà-
æàюòü éîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ð³âåíü, хî÷à 
îêðåì³ її åëåìåíòè ìîæóòü ïî-ð³зíîìó âïëèâàòè 
íà ñòàí òà ïåðñïåêòèâè ðîзâèòêó òåðèòîð³ї. 

Âисновки. Îòæå, ï³äñóìîâóю÷è ðåзóëüòàòè 
ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ, ñë³ä â³äзíà÷èòè, щî 
ðåã³îíàëüí³é бàíê³âñüê³é ñèñòåì³ ïðèòàìàííà òàêà 
îñîбëèâ³ñòü ÿê ³єðàðх³÷í³ñòü, щî ïîëÿãàє â ÷³ò-
êîìó ðîзìåæóâàíí³ фóíêö³îíàëüíîї ðîë³ ñóб’єêò³â 
бàíê³âñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ð³зíèх ð³âí³â â óïðàâë³íí³ 
бàíê³âñüêîю ñèñòåìîю. Уðàхîâóю÷è ðåàë³ї âäî-
ñêîíàëåííÿ бàíê³âñüêîãî зàêîíîäàâñòâà òà òðàíñ-
фîðìàö³éí³ ïðîöåñè â îðãàí³зàö³éí³é ñòðóêòóð³ 
öåíòðàëüíîãî бàíêó äåðæàâè îбґðóíòîâàíî ³ñíó-
âàííÿ äâîх ð³âí³â бàíê³âñüêîї ñèñòåìè â ðåã³îíàх 
Уêðàїíè, íà ïåðшîìó з ÿêèх зíàхîäèòüñÿ Íàö³-
îíàëüíèé бàíê Уêðàїíè, à äðóãèé – фîðìóюòü 
ð³зíîìàí³òí³ зà ñòàòóñîì ³ хàðàêòåðîì ä³ÿëüíîñò³ 
бàíê³âñüê³ óñòàíîâè, ìîæëèâ³ âèäè ÿêèх âèзíà-
÷àюòüñÿ íàÿâíîю â äåðæàâ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîю 
бàзîю. Пåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì ðîзâèòêó бàí-
ê³âñüêîї ñèñòåìè зàãàëîì òà ðåã³îíàëüíîї зîêðåìà 
ìîæå ñòàòè ïðîïàãàíäà öåíòðàëüíèì бàíêîì ó 
ðåã³îíàх íåîбх³äíîñò³ ðîзшèðåííÿ ³íñòèòóö³î-
íàëüíîãî ñêëàäó бàíê³âñüêèх ñèñòåì зàâäÿêè ñòâî-
ðåííю ñóòî ðåã³îíàëüíèх бàíê³â, зîêðåìà êîîïåðà-
òèâíèх òà ìóí³öèïàëüíèх, щî â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó 
ñâîєї ä³ÿëüíîñò³ бóäóâàòèìóòü ñòðàòåã³ї ðîзâèòêó, 
àêöåíòóю÷è óâàãó íà ðåã³îíàëüíèх ïîòðåбàх.

Òîìó ïðîöåñè ðîзâèòêó бàíê³âñüêèх ³íñòèòó-
ò³â ÿê åëåìåíò³â бàíê³âñüêîї ñèñòåìè íå ìîæíà 
íàзâàòè зàâåðшåíèìè, îñê³ëüêè ³íñòèòóö³îíàëüíà 
ñòðóêòóðà ðåã³îíàëüíîї бàíê³âñüêîї ñèñòåìè 
ïîñò³éíî ðîзâèâàєòüñÿ ³ òðàíñфîðìóєòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî ñòðàòåã³é ðîзâèòêó îêðåìèх бàíê³â òà 
зì³í зîâí³шíüîãî ñåðåäîâèщà. Ìîí³òîðèíã ïðî-
бëåì фóíêö³îíóâàííÿ â³ò÷èзíÿíîї бàíê³âñüêîї 
ä³ÿëüíîñò³ â ðåã³îíàх ïåðåäбà÷àє щîäåííèé ïîшóê 
шëÿх³â їх âèð³шåííÿ, щî é бóäå зä³éñíåíî â 
íàñòóïíèх äîñë³äæåííÿх. 
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Пîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò эêîíîìèêè è òîðãîâëè

ÎÑÎБÅÍÍÎÑÒÈ ÒÐÀÍÑФÎÐМÀÖÈÈ БÀÍÊÎÂÑÊÎЙ ÑÈÑÒÅМЫ ÓÊÐÀÈÍЫ:  
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍЫЙ ÀÑПÅÊÒ

Ðезюме
Â ñòàòüå èññëåäîâàíы îñîбåííîñòè ðåãèîíàëüíîé òðàíñфîðìàöèè ðîëè Íàöèîíàëüíîãî бàíêà Уêðàèíы. 
Пðåäëîæåíî àâòîðñêîå âèäåíèå ñîâðåìåííîé ñòðóêòóðы ðåãèîíàëüíîé бàíêîâñêîé ñèñòåìы â êîíòåêñòå 
âызîâîâ ñîâðåìåííîñòè. Дàíы ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðшåíñòâîâàíèю èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðы ðåãè-
îíàëüíîé бàíêîâñêîé ñèñòåìы.
Êлючевые слова: бàíê, Íàöèîíàëüíыé бàíê Уêðàèíы, ðåãèîíàëüíàÿ бàíêîâñêàÿ ñèñòåìà, ñòðóêòóðà, 
òðàíñфîðìàöèÿ.

Hasii Î. V.
Poltava University of Economics and Trade

TRANSFORMATION OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE: REGIONAL ASPECT

Summary
The features of regional transformation of the role of the National Bank of Ukraine are studied. The 
author's vision of the modern structure of the regional banking system in the context of today's require-
ments is proposed. The proposals for improving the institutional framework of the regional banking 
system are presented.
Key words: bank, National Bank of Ukraine, regional banking system, structure, transformation.
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Ãолик М. М.
Чåðí³âåöüêèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé ³íñòèòóò 
Êèїâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 

ÑÈÑÒÅМÍ² ÐÈЗÈÊÈ Ó ÑФÅÐ² Ф²ÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ПÎÑÅÐÅÄÍÈÖÒÂÀ Â ÓÊÐÀЇÍ²:  
ПÎÍЯÒÒЯ, ÎЗÍÀÊÈ ÒÀ ШËЯХÈ ПÎÄÎËÀÍÍЯ

У ñòàòò³ ðîзãëÿíóòî ñó÷àñí³ òåîðåòè÷í³ ï³äхîäè äî ðîзóì³ííÿ ñóòíîñò³ ñèñòåìíîãî ðèзèêó. Çàïðîïîíîâàíî 
³ òåîðåòè÷íî îбґðóíòîâàíî àâòîðñüêå òðàêòóâàííÿ êàòåãîð³ї «ñèñòåìíèé ðèзèê ó ä³ÿëüíîñò³ ф³íàíñîâèх 
ïîñåðåäíèê³â». Узàãàëüíåíî îзíàêè ñèñòåìíèх ðèзèê³â, щî íåãàòèâíî âïëèâàюòü íà ä³ÿëüí³ñòü бàíê³â-
ñüêèх òà íåбàíê³âñüêèх ф³íàíñîâèх óñòàíîâ. Âèзíà÷åíî шëÿхè ïîäîëàííÿ ñèñòåìíèх äèñбàëàíñ³â ó ñфåð³ 
ф³íàíñîâîãî ïîñåðåäíèöòâà â Уêðàїí³.
Êлючові слова: ñèñòåìíèé ðèзèê, ñфåðà ф³íàíñîâîãî ïîñåðåäíèöòâà, ф³íàíñîâèé ïîñåðåäíèê, бàíê³âñüêà 
óñòàíîâà, íåбàíê³âñüêà ф³íàíñîâà óñòàíîâà.

Постановка проблеми. Íà òë³ êðèзîâèх ÿâèщ, 
щî íèí³ ìàюòü ì³ñöå ó ñâ³òîâ³é ф³íàíñîâ³é ñèñ-
òåì³, зíà÷íà óâàãà íàóêîâîї ñï³ëüíîòè ïðèñâÿ-
÷åíà ïîшóêó шëÿх³â ì³í³ì³зàö³ї ðèзèê³â ó âñ³х 
ñфåðàх åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³. Пðè öüîìó îäíèì 
³з ïåðшî÷åðãîâèх зàâäàíü ó äîñÿãíåíí³ зàзíà-
÷åíîãî є âèâ÷åííÿ òà зàïîб³ãàííÿ ñàìå ñèñòåì-
íèì ðèзèêàì, щî ìàюòü âèð³шàëüíèé âïëèâ íà 
ф³íàíñîâó ñòàб³ëüí³ñòü, îñê³ëüêè ³äåíòèф³êàö³ÿ 
òà óïðàâë³ííÿ ñèñòåìíèìè ðèзèêàìè є зàïîðóêîю 

ïîñòóïàëüíîãî ðîзâèòêó ó ф³íàíñîâîìó ñåêòîð³ 
åêîíîì³êè êðàїíè. 

Уêðàїíà òàêîæ íå є âèíÿòêîì. Îñîбëèâî ãîñòðî 
ñèñòåìí³ ïðîбëåìè âïëèâàюòü íà ñфåðó ф³íàí-
ñîâîãî ïîñåðåäíèöòâà (зîêðåìà, éîãî ñóб’єêò³â – 
бàíê³â òà íåбàíê³âñüêèх ф³íàíñîâèх óñòàíîâ) ÿê 
âèñîêî ðèзèêîâîãî âèäó åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³.
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