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Пріоритетність інвестування у регіоні полягає також у виявленні полюсів 
зростання, та впливу на них фінансово-економічної кризи. Визначення місцевих 
полюсів зростання у промисловості до кризи і після кризи полягає у такому. 
Визначення місцевих полюсів зростання у 2005-2009 рр. та 2010-2014 рр. у про-
мисловості, у виробничій сфері у районах регіону розраховують за показниками: 

1. Зростання доходів у промисловості 
� динаміка (зростання) валових прибутків промислових підприємств; 
� динаміка (зростання) доходів промислових підприємств; 
� динаміка (зростання) доходу на одне промислове підприємство; 

2. Зростання підприємництва у промисловості 
� динаміка кількості промислових підприємств; 
� кількість промислових підприємств на 1000 жителів; 

3. Зростання доходів у виробничій сфері 
� динаміка (зростання) валових прибутків підприємств виробничої сфери; 
� динаміка (зростання) доходів підприємств виробничої сфери; 
� динаміка (зростання) доходу на одне підприємство виробничої сфери; 

4. Зростання підприємництва у виробничій сфері 
� динаміка кількості підприємств виробничої сфери; 
� кількість підприємств виробничої сфери на 1000 жителів. 

Висновки. Наслідки світової фінансово-економічної кризи, зменшення 
доходів, прибутків підприємств, погіршення стану основного капіталу, неефек-
тивне використання основного капіталу, брак коштів на оновлення основного 
капталу, складність прогнозування ринків збуту для виробленої продукції, спо-
нукають до вироблення нових підходів до господарювання у регіоні, впрова-
дження нової обґрунтованої інвестиційної політики. Нова інвестиційна політика 
має супроводжуватись також змінами у законодавстві щодо нових механізмів 
націоналізації або реприватизації підприємств, де через безгосподарність влас-
ника основний капітал не оновлювався належним чином, де не впроваджувався 
основний капітал природоохоронного призначення. Тільки нова інвестиційна по-
літика, оновлення законодавчо-нормативної бази можуть забезпечити природо-
охоронну ефективність модернізації основного капіталу регіону. 
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Андел И.В. Экологические аспекты модернизации основного капита-
ла в регионе 

Осуществлена оценка обновления основного капитала в регионе, природоохранно-
го эффекта от этого обновления на примере Львовской области. Выявлены причины сни-
жения природоохранной эффективности модернизации основного капитала в экономике 
региона, в разных видах экономической деятельности. 

Предложены пути вывода экономики региона из кризиса через поиск точек роста в 
регионе, приоритетность инвестирования в виде деятельности, внедрения новой инвес-
тиционной политики, повышение эффективного обновления основного капитала с полу-
чением надлежащего природоохранного эффекта. 

Ключевые слова: природоохранная эффективность, обновление основного капита-
ла, предприятие, новая инвестиционная политика, точка экономического роста. 

Andel I.V. Some Environmental Aspects of the Modernization of Fixed 
Capital in the Region 

Due to inefficient investment policy, the global financial crisis was a slowdown in the 
update of capital in enterprises around the world as well as in Ukraine's regions. The environ-
mental effect of the update of capital assets, reduction of capital, in accordance reduction of 
funds for investment, got worse. Enterprises are supposed to be in a situation where funds for 
the modernization of capital because of the lack of funds are needed. Some ways of removing 
the regional economy from the crisis through search points of growth in the region, prioritize 
investment in activities, implementation of a new investment policy, and also increasing the ef-
fective capital upgrades to give proper environmental impact, are suggested. 

Key words: environmental efficiency, renewal of capital assets, enterprise, new in-
vestment policy, point of economic growth. 
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Проведено аналіз проблем та недоліків чинної системи державного регулювання 
банківського сектору економіки та запропоновано шляхи підвищення регуляторної ролі 
держави в контексті цієї проблематики. Розкрито сутність та здійснено уточнення складо-
вих банківського регулювання як основоположного інструмента механізму державного 
регулювання банківського сектору України. Охарактеризовано термінологію, пов'язану з 
категорією "Державне регулювання банківського сектору", визначено сутність та напря-
ми державного регулювання банківського сектору як складової економічної системи Ук-
раїни. Висвітлено залежність банківського сектору економіки від рівня економічних від-
носин у державі, що значною мірою є наслідком обмеженого державного регулювання. 

Ключові слова: економічні відносини, державний устрій, банківський капітал, бан-
ківське посередництво, банківські послуги, банківська система, банківський сектор, дер-
жавне регулювання. 

Постановка проблеми. Розвиток банківського сектору економіки безпо-
середньо залежить від рівня економічних відносин у країні. Банківський сектор є 
одним з об'єктивних наслідків розвитку продуктивних сил суспільства та вдос-
коналення відносин у суспільстві. Для банківського сектору характерно те, що 
він не тільки залежить від стану та напрямів розвитку економіки, але значною 
мірою зумовлений системою факторів, зокрема правовими основами побудови 
країни, її загальної структури, кількістю рівнів фінансової системи, державним 
устроєм. Невідповідність громадян за доходами, особливості характеру промис-
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ловості й експорту, відсутність стимулювання до ефективного використання ви-
робничого потенціалу, тінізація економіки, присутність іноземного банківського 
капіталу, нестабільність банківської системи тощо є результатом обмеження 
державного регулювання. 

Огляд літературних джерел. Державному регулюванню в банківській 
сфері приділено увагу в наукових працях багатьох зарубіжних і вітчизняних уче-
них. Проблеми банківського державного регулювання були предметом наукових 
пошуків зарубіжних дослідників: А. Бергера, С. Девіса, К. Джеймса, Б. Едвардса, 
Дж. Селбі, Дж. Сінкі, П. Роуза, К. Редхерда, Е. Хелферта, М. Фланнері, 
У. Фолльмера, П. Хорвіца, а також вітчизняних: О. Барановського, А. Галь-
чинського, В. Гейця, Р. Гриценка, О. Дзюблюка, А. Єпіфанова, В. Коваленко, 
Л. Конопатської, О. Кореневої, В. Корнєєва, Кротюка, І. Лютого, І. Мамонової, 
В. Міщенка, А. Мороза, Л. Примостки, К. Раєвського, О. Реверчука, О. Сугоня-
ко, М. Суржинського та ін. 

Мета дослідження – визначення основного інструментарію, формулю-
вання сутності та напрямів державного регулювання банківського сектору еко-
номіки України. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи питання державного регу-
лювання банківського сектору економіки, необхідно насамперед виходити з пра-
вильного визначення основних категорій та з'ясувати основні характеристики, 
що їм властиві. 

В Енциклопедії банківської справи України наведено таке визначення 
банку: "Банк – особлива грошово-кредитна установа, економічна інституція, яка 
функціонує на фінансовому ринку, акумулює тимчасово вільні грошові кошти і 
заощадження, має право здійснювати кредитну діяльність, здійснює грошові 
розрахунки, операції з цінними паперами, іноземною валютою, золотом, кош-
товним камінням, надає різноманітні банківські послуги тощо" [6, с. 45]. Більш 
широке формулювання поняттю "банк" щодо регулювання грошового обігу в 
країні дають вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: "Банк – це кредитно-фі-
нансова установа, що зосереджує тимчасово вільні грошові кошти, надає їх у 
строкове користування у формі кредитів, стає посередником у взаємних розра-
хунках між підприємствами, установами чи окремими особами, регулює грошо-
вий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) цінних паперів, здійснює перелік 
інших банківських операцій та послуг, інші функції [4, с. 48]. 

Історія економічних відносин свідчить, що фінансове посередництво як 
окремий інститут виникає з розподілу праці у сфері обслуговування руху фінан-
сових ресурсів, поступово виокремлюючись у самостійний вид господарської ді-
яльності. Без його існування можлива загроза операційного звуження ринку і на-
туралізація господарського життя. Розуміння сутності фінансового посередниц-
тва походить з поділу на пряме фінансування (емітуючи спеціальні власні вто-
ринні зобов'язання), яке здійснюють небанківські структури, наприклад інвести-
ційні фонди та компанії, що випускають інвестиційні сертифікати або страхові 
компанії – поліси; а також на непряме, яке реалізують банки. Якщо розглядати 
саме банківське фінансове посередництво, то його варто визначати як пропози-
цію й реалізацію банками фінансових послуг як особливого товару на умовах 
провадження виключних і поєднаних видів діяльності, управління капіталом під 
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час його переміщення від власників-постачальників вільних ресурсів до найефек-
тивніших його споживачів. При цьому відбувається перерозподіл ризиків і ресур-
сів між постачальниками і споживачами фінансового капіталу, між кредиторами 
та позичальниками коштів, у динаміці руху фінансових активів. Саме банки є ос-
новними носіями та організаторами грошово-кредитних відносин, відіграючи 
провідну посередницьку роль серед фінансових посередників. Із цього приводу 
О.В. Дзюблюк зазначає, що "… в системі установ інфраструктури фінансового 
ринку головна роль належить банкам як інститутам, через які проходить рух ос-
новної частини грошових ресурсів" [5, с. 41]. Підтвердженням цього є такі аргу-
менти, як розміри керованих активів, кількість потенційних бізнес-пропозицій, 
вплив банків на відтворення економічних процесів і поведінку людей. 

З ускладненням фінансової системи, відповідно збільшується кількість 
послуг, які пропонують посередники. На цей час банки, під час управління пото-
ками капіталу, надають досить широкий спектр банківських операцій і послуг, 
серед яких виділяються, насамперед, депозитні, кредитні, інвестиційні, емісійні, 
посередницькі, депозитарні, трастові та консалтингові. На практиці поняття 
"банківські операції" та "банківські послуги" є нерозривними й послідовними: 
реалізація операцій передбачає обслуговування клієнтів, а впровадження послуг 
у динаміці має форму операцій. Згідно із Законом України "Про фінансові пос-
луги та державне регулювання ринку фінансових послуг", фінансову послугу 
трактують як операцію з фінансовими активами, а банківські послуги є части-
ною фінансових і тому відповідним чином пов'язані з банківськими операціями 
[5]. Тобто банківська послуга – це кінцевий продукт банку, об'єкт купівлі-прода-
жу, а банківська операція – безпосередньо виробничий процес, виважена проце-
дура дій, спрямованих на управління власним і клієнтським капіталом. Тому 
ефективність банківської послуги залежить від отримання банком комісійної 
та/або відсоткової винагороди в грошовій формі після задоволення потреби 
клієнта, а ефективність банківської операції полягає в отриманні економічної ви-
годи, через зменшення витрат часу на її проведення. 

Ринком банківських послуг є сфера діяльності його учасників, спрямова-
на на надання та споживання певних банківських послуг. Відповідно до визна-
чення, наведеного у зазначеному вище законі, поняття "державне регулювання 
ринків банківських послуг" як складової "державного регулювання ринків фі-
нансових послуг" можна сформулювати як здійснення державою комплексу за-
ходів щодо регулювання та нагляду за ринками банківських послуг, з метою за-
хисту інтересів споживачів банківських послуг та запобігання кризовим явищам. 
Розвиток суспільного виробництва та посилення значення банківських установ в 
економічному житті країни сприяло створенню банківської системи. В економіч-
ній літературі наведено багато визначень сутності банківської системи, загаль-
ний зміст яких полягає в тому, що банківська система – це сукупність банків, ін-
ституцій, яка поєднується і функціонує внаслідок діяльності держави та суспіль-
ства. На основі проведеного дослідження [3] стосовно сутності банківської сис-
теми, з урахуванням широкого кола ознак, що їй притаманні, було дано визна-
чення, що банківська система – це складна багатогранна економічна структура, 
яка виникає і діє на відповідному історичному етапі розвитку банківських інсти-
тутів, держави й суспільства, яку треба розглядати з кількох позицій: економіч-
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ної теорії; фінансової науки; історичного та логічного аналізу розвитку банків, 
держави та суспільства; з організаційно-управлінської позиції щодо формування 
будь-яких економічних структур; з правових основ формування будь-яких еко-
номічних систем; із соціально-політичних потреб держави і суспільства. До спе-
цифічних рис банківської системи України можна віднести такі: 

1. Дворівнева структура – банківська система складається з двох рівнів: на пер-
шому перебуває один банк, якому надається статус центрального – це Наці-
ональний банк, на другому – усі інші банки. Центральний банк – емісійний, 
кредитний, розрахунковий і касовий центр держави. Він володіє монополь-
ним правом випуску в обіг банківських білетів, а також виконує фінансово-
контрольні функції. Головними завданнями центрального банку є забезпе-
чення стійкості національної грошової одиниці, а також регулювання та ко-
ординація діяльності грошово-кредитної системи. Банки другого рівня юри-
дично й економічно відокремлені. Вони діють на комерційних засадах з ме-
тою одержання прибутку в умовах вільної конкуренції. Ці банки обслугову-
ють економічних суб'єктів-учасників грошового обороту, зокрема: юридич-
них та фізичних осіб, державні структури. Через банки, які належать до дру-
гого рівня, банківська система обслуговує економіку держави відповідно до 
завдань, які випливають з грошово-кредитної політики центрального банку. 

2. Централізоване регулювання діяльності кожного банку окремо і банківської 
діяльності загалом. 

3. Гнучке поєднання централізованої керованості банківської системи із збере-
женням повної економічної незалежності та відповідальності за результати 
своєї діяльності в кожному банку, який входить у систему. 

4. Існування загальносистемної розрахункової інфраструктури, що забезпечує 
ефективне функціонування окремого банку, а також взаємодію банків (нап-
риклад система кореспондентських відносин між банками з використанням 
інноваційних технологій). 

5. Постійний розвиток, адаптування до зміни економічної ситуації в країні, 
вдосконалення в міру нових вимог ринкової економіки, зокрема змінюються 
методи та інструменти банківської діяльності, розширюється коло банківсь-
ких операцій та послуг. 
Загальносистемна банківська інфраструктура забезпечує координацію та 

об'єднання зусиль усіх банків як посередників на грошовому ринку для виконання 
певних функцій, які властиві тільки банківській системі [7]. Такими функціями є: 

● трансформаційна – банківські установи першого рівня залучають вільні кошти 
підприємств та населення (зокрема приймають депозити) та вкладають їх на свій 
страх і ризик у розвиток суб'єктів господарювання, впливаючи таким чином на 
величину, якість, вартість та строки грошових капіталів. У масштабах банківсь-
кої системи в трансформаційний процес включається центральний банк, вико-
ристовуючи механізм рефінансування шляхом проведення кредитних аукціонів, 
тендерів, прямого надання кредитів. Центральний банк трансформує ресурси 
грошового ринку і за строками, і за розмірами в регіональному аспекті в більших 
масштабах, ніж окремі комерційні банки. Він завершує трансформаційні проце-
си в межах усього грошового ринку, які були розпочаті комерційними банками; 

● створення платіжних засобів, випуск платіжних інструментів – у виконанні 
цієї функції беруть участь усі ланки банківської системи: центральний банк, 
який здійснює готівкову емісію (він має монопольне право на її випуск), а також 
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банки другого рівня, які випускають кредитні платіжні документи. Ця функція 
нерозривно пов'язана з наступною функцією; 

● регулювання грошової маси в обігу – оперативна зміна грошової маси в обігу, 
збільшуючи чи змінюючи її відповідно до зміни попиту на гроші. Банківська 
система здатна управляти пропозицією грошей залежно від потреб економіки. 
Причому ефективність діяльності банківської системи багато в чому залежить 
від вибору саме тієї "золотої середини" між недопущенням різкого збільшення 
грошової маси в обігу з метою стримування темпів інфляції та зменшенням кре-
дитної емісії банків другого рівня. Цього можна досягти шляхом використання 
грошово-кредитної політики центрального банку; 

● стабілізаційна – забезпечення стабільної банківської діяльності, що зумовлено 
надзвичайно високою ризикованістю її здійснення. Унаслідок дестабілізації бан-
ківської діяльності може розбалансуватися грошовий ринок, що спровокує за-
гальноекономічну кризу. Ця функція досягається за рахунок впливу держави че-
рез центральний банк або інших уповноважених органів на діяльність комер-
ційних банків із метою недопущення банкрутства останніх та створення дієвого 
механізму страхування банківських ризиків. 
Відповідно до Конституції України забезпечення стабільності грошової 

одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного 
банку України (НБУ). Рада НБУ розробляє основні засади грошово-кредитної 
політики та здійснює контроль за її проведенням [7]. Згідно зі ст. 6 Закону Укра-
їни "Про Національний банк України" при виконанні своєї основної функції – за-
безпечення стабільності грошової одиниці, НБУ має враховувати пріоритетність 
досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. Національний банк у 
межах своїх повноважень повинен сприяти стабільності банківської системи і 
додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримувати економіч-
ну політику Кабінету Міністрів України. Крім цього, НБУ виконує ще 22 додат-
кові функції, що зафіксовано в ст. 7 цього ж Закону [6]. Взаємовідносини між 
НБУ і урядом держави будуються на принципах підзвітності першого, але вони 
не несуть відповідальності. НБУ не відповідає за зобов'язання органів державної 
влади, банків другого рівня, а останні не відповідають за зобов'язання НБУ [6]. 

Досліджуючи банківську систему, дуже часто використовують поняття 
"банківський сектор" як синонім поняття "банківська система", у цьому є певний 
сенс, оскільки банківський сектор доцільно розглядати як "сукупність банківських 
установ, які займаються банківською діяльністю на професійній основі, підпоряд-
ковуючись законодавчо встановленим нормам і правилам її ведення, внутрішня і 
зовнішня взаємодія між якими породжує багаторівневу економічну структуру" [7]. 
Банківські установи об'єднуються в банківський сектор за різними структурними 
характеристиками: за рівнем капіталізації, за розміром активів, за формою влас-
ності, за характером діяльності, за територіальною ознакою. Банківському сектору 
притаманні певні ознаки, принципи та види зв'язків, що виникають між його 
структурними елементами. Основними причинами виокремлення банківського 
сектору серед сукупності секторів національної економіки в окремий є: 

1) здійснення державного регулювання банківської діяльності, пріоритетним 
результатом якого повинно бути забезпечення захисту національних (дер-
жавних) інтересів; 

2) реалізація державної політики з питань захисту та розвитку стратегічних 
секторів вітчизняної економіки; 
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3) досягнення стабільності національної валюти та надійного функціонування 
комерційних банків; 

4) забезпечення ефективного функціонування та розвитку грошово-кредитного 
ринку; 

5) здійснення банківського регулювання та нагляду. 
Сучасна система державного регулювання економіки передбачає управ-

ління соціально-економічними та еколого-господарськими процесами в державі, 
з метою їх збалансованого розвитку. У вузькому розумінні державне регулюван-
ня можна трактувати як процеси впливу державних органів на діяльність еконо-
мічних агентів, що виконують господарську діяльність на території держави. По-
няття "державне регулювання економіки" визначається як "втручання державних 
органів влади за допомогою різних методів і інструментів у розвиток основних 
економічних процесів з метою забезпечення позитивних соціально – економіч-
них наслідків" [4, с. 15]. 

З урахуванням власного досвіду, Україна демонструє готовність держави 
виконувати регулятивно-контрольні функції, оскільки в іншому випадку, немож-
ливо досягти стабільного розвитку суспільства, збалансувавши широкий спектр 
інтересів та забезпечити добробут населення. Сьогоднішня ситуація свідчить, 
що Україна перебуває в процесі підвищення ролі держави, зміни існуючої систе-
ми державного управління. З метою втілення в життя саме соціальних принципів 
суспільного життя, прогресивних економічних перетворень у державі необхідно 
створити чітку систему адміністративного регулювання. Як функціональна кате-
горія адміністративне регулювання – це управління об'єктом у процесі його руху 
до певної цілі, організація роботи уряду та інших органів державного управління 
з проведення реформ, забезпечення правової бази та суспільної атмосфери, які 
мають сприяти ефективній життєдіяльності [6]. 

Поняття "адміністративне регулювання" значною мірою переплітається з 
поняттям "державне регулювання". Здаючись, на перший погляд, тотожними, 
між ними можна виділити таку відмінність: за своїм змістом поняття "державне 
регулювання економіки", на відміну від "адміністративного регулювання", охоп-
лює ширше коло питань та має більш давню передісторію, тому доцільно для 
економічної галузі та банківського сектору зокрема залишити саме поняття "дер-
жавне регулювання", розширивши його тлумачення. 

Висновки. Отже, державне регулювання банківського сектору – це фун-
кція державного управління; комплекс заходів та інструментів з боку державних 
органів влади із забезпечення ефективного та безпечного функціонування бан-
ківської системи; механізм координації проведення реформ цілеспрямованого 
вдосконалення грошово-кредитної політики та діяльності банків, основними 
напрямами якого є: 

● грошовий обіг; 
● запобігання інфляції; 
● грошово-кредитне обслуговування підприємств у контексті пошуку резервів для 
збільшення внутрішніх інвестицій реального сектору економіки; 

● система платежів і розрахунків; 
● кількість вільноконвертованої валюти в обігу країни; 
● капіталізація банків; 
● конкурентоздатність вітчизняних банківських установ; 
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● конкуренція внутрішня і зовнішня; 
● економічні цикли або господарська кон'юнктура; 
● передбачення кризових явищ та мінімізація їх наслідків; 
● ціноутворення та його диференціація; 
● інноваційний розвиток; 
● контроль за діяльністю НБУ та комерційних банків. 
Провідною метою державного регулювання банківського сектору є сприяння 

макроекономічній стабільності для забезпечення високого рівня добробуту населення. 
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Бабийчук Т.П. Влияние государственного регулирования на банков-
ский сектор экономики Украины 

Проведен анализ проблем и недостатков действующей системы государственного 
регулирования банковского сектора экономики и предложены пути повышения регуля-
торной роли государства в контексте данной проблематики. Раскрыта сущность и осу-
ществлено уточнение составляющих банковского регулирования как основополагающего 
инструмента механизма государственного регулирования банковского сектора Украины. 

Охарактеризована терминология, связанная с категорией "Государственное регули-
рование банковского сектора", определена сущность и направления государственного 
регулирования банковского сектора, как составной экономической системы Украины. 
Отражена зависимость банковского сектора экономики от уровня экономических отно-
шений в государстве, что в значительной степени является следствием ограниченного 
государственного регулирования. 

Ключевые слова: экономические отношения, государственный строй, банковский 
капитал, банковское посредничество, банковские услуги, банковская система, банков-
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Babiychuk T.P. The Effect of Regulation on the Development of the Ban-
king Sector of Ukraine's Economy 

The analysis of problems and lacks of the operating system of regulation of banking sec-
tor of economy is conducted. Some ways to increase regulation role of the state are offered in 
the context of this range of problems. The essence is exposed and clarification of constituents 
of the banking regulation is carried out, as a fundamental instrument of mechanism of regulati-
on of the banking sector of Ukraine. The terminology connected with the category of regulati-
on of the banking sector. The essence and directions of regulation of banking sector as a com-
ponent of Ukraine's economic system. Dependence of banking sector of the economy on the le-
vel of economic relations in the state that is largely the consequence of a limited regulation is 
highlighted. 

Key words: economic relations, political system, bank capital, bank mediation, bank ser-
vices, banking system, banking sector, regulation. 

 


