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ВСТУП
Забезпечення раціональної тери�

торіальної організації банківської
системи регіону потребує розробки
комплексної концепції та механізму
практичної реалізації її програм, що
сприятиме задоволенню потреб
клієнтів при одночасному досягненні
високих економічних показників
банківської системи на довгостроко�
вий період. Без такої концепції і не�
обхідних інструментів її реалізації
ідея стратегії територіальної орга�
нізації банківської системи прирече�
на на періодичні кризи, що будуть
загострювати її відносини з реаль�
ним сектором економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми територіальної орга�
нізації банківської системи регіону
та механізм забезпечення її раціо�
нальності розглядалися М. Ба�
рановським [1], Е. Бернштамом [2],
А. Лузановим [2], Я. Грудзевич [3],
О. Друговим [4], В. Климановим [5],
М. Могильницькою [6], С. Моїсеєвим
[7], Г. Фетисовим [8] та ін. Однак за�
безпеченню раціональності терито�
ріальної організації банківської си�
стеми приділена недостатня увага.
Особливо гостро це проявилося в
умовах фінансової кризи.
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У статті виявлено, що формування територіальної організації бан1
ківської системи України відбувалось надзвичайно швидко, без будь1
якої продуманої концепції. В умовах фінансової кризи її відсутність
проявилась особливо гостро. Саме дана стаття присвячена формуван1
ню стратегій забезпечення раціональної територіальної організації
банківської системи регіонів України.

It is discovered in the article, that forming of territorial organization of
the banking system of Ukraine took place extraordinarily quickly, without
some carefully thought out conception. Presently in the conditions of
financial crisis its absence is perceptible especially sharply. Exactly this
article is devoted forming of strategies of providing of rational territorial
organization of the banking system of regions of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є форму�

вання стратегій забезпечення раціо�
нальної територіальної організації
банківської системи регіонів.

РЕЗУЛЬТАТИ
"У світі не існує єдиної універ�

сальної банківської системи, яка
могла б бути прикладом для усіх дер�
жав, які прагнуть збудувати стабіль�
ну та сильну систему у власній

країні" [9]. Дана цитата стосується і
банківської системи України, оскіль�
ки становлення більшості вітчизня�
них банків здійснювалось на базі
"спадщини" колишніх радянських
банків і методологічного забезпе�
чення, запозиченого в розвинутих
країнах. Надзвичайно швидко та без
будь�якої продуманої концепції
відбувалось і формування територі�
альної організації банківської систе�
ми України. Вона відсутня і нині.
Можна з впевненістю стверджувати:
проблеми, що існують нині в терито�
ріальній організації банківської си�
стеми, спричинені відсутністю стра�
тегій забезпечення її раціональності.
Тому їх формування стане ключо�
вою ланкою щодо забезпечення
ефективної взаємодії банківського і
реального секторів економіки.

Вибір стратегій повинен базува�
тись на групуванні регіонів за рівнем
їх територіальної організації банкі�
вської системи і за ознаками її раці�
ональності (табл. 1, 2).

Стратегія стабілізації та зміц�
нення досягнутих позицій повинна
застосовуватись регіонами з високим
рівнем територіальної організації
банківської системи і передбачає
спрямування зусиль на зменшення
банківської мережі та подолання аг�
ресивності щодо вилучення банківсь�
ких ресурсів з інших регіонів; інтен�
сивне впровадження інноваційних
банківських продуктів; захист регіо�
ну від значного обсягу залучення іно�
земних інвестицій; забезпечення до�
ступності точок банківського обслу�
говування за рахунок модернізації їх
зовнішнього вигляду; використання
наукового потенціалу з метою роз�
робки та впровадження ефективних
способів удосконалення територіаль�
ної організації банківської системи.

Стратегія інтенсифікації зусиль
повинна застосовуватись регіонами з
середнім рівнем територіальної орган�
ізації банківської системи, вона перед�
бачає здійснення заходів як для
підтримки позитивних зростаючих
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Таблиця 1. Типи основних стратегій забезпечення раціональної територіальної
організації банківської системи регіонів України
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позицій, так і для вияву та усунення
загрозливих факторів з метою недо�
пущення переходу названих регіонів
до регіонів з низьким рівнем територ�
іальної організації банківської систе�
ми. Дана стратегія передбачає підви�
щення рівня територіальної органі�
зації банківської системи регіонів за
умови розширення банківської мережі
та визначення населених пунктів, де її
розташування є необхідним; раціо�
нального використання банківських
ресурсів; інноваційних перетворень та
безпечності інвестиційного процесу у
банківській системі.

Стратегія виживання та оновлен�
ня повинна застосовуватися регіона�
ми України за умови низького рівня їх
територіальної організації банківсь�
кої системи. Стратегія виживання та
оновлення передбачає пошук шляхів
подолання проблем, що існують у те�
риторіальній організації банківської
системи регіонів за ознаками її раціо�
нальності, а саме: запобігати негатив�
ному процесу вимивання банківських
ресурсів з названих регіонів у інші ре�
гіони, чому, в першу чергу, сприятиме
загальна реструктуризація їх банкі�
вської системи; забезпечувати активі�
зацію інвестиційної діяльності регіонів
шляхом залучення іноземного капіта�
лу у банківську систему; підвищувати
банківську активність регіонів за умо�
ви максимальної доступності банкі�
вських послуг до споживачів.

Стратегія оптимальності перед�
бачає ліквідацію банків, у яких не�
значна або повністю відсутня банкі�
вська мережа, та зменшення високої
щільності розміщення банківської
мережі з метою недопущення ризи�
ку негативного впливу на їх еконо�
мічну стабільність. Дана стратегія по�
винна бути обрана регіонами високо�
го рівня забезпеченості банківськи�
ми установами. І, в першу чергу, це
стосується м. Києва, оскільки в да�
ному регіоні функціонує 114 банків
із 184 (62,0%). Така ситуація була б
прийнятною, якби не факт відсут�

ності банків в 11�ти інших регіонах
України. Крім того, з цієї кількості
діючих у м. Києві банків у 23�х по�
вністю відсутня банківська мережа,
а у 45�ти — вона є незначною. Тому
мимоволі виникає питання про до�
цільність їх існування або ж в іншо�
му випадку — про відмивання кош�
тів банками. Щодо Донецької, Дніп�
ропетровської, Закарпатської,
Одеської, Львівської обл., АР Крим
та м. Севастополя, то ситуація у цих
регіонах є близькою до м. Києва. Так,
у Донецькій обл. із 3�х діючих банків
лише керівництво ЗАТ "ПУМБ" фор�
мує політику щодо розширення ме�
режі та просування її у регіони, у
Дніпропетровській обл. — з 13�ти —
лише керівництво ЗАТ КБ "Приват�
Банк" та ЗАТ "Акцент�Банк", у
Одеській обл. — з 9�и — лише АКБ
"Інвестбанк", АКБ "Імексбанк" і ВАТ
АБ "Південний", у Львівській обл. —
з 5�и — тільки ВАТ "Селянський КБ
"Дністер", ЗАТ АКБ "Львів" та ВАТ
"КРЕДОБАНК", у Закарпатській
обл. — ТзОВ КБ "Коопінвестбанк",
у АР Крим — АКБ "Чорноморський
банк розвитку та реконструкції", у м.
Севастополь — ВАТ Банк "Морсь�
кий". На нашу думку, розгалужена
банківська мережа названих банків
повною мірою забезпечує регіони
банківськими послугами, що відки�
дає потребу у функціонуванні реш�
ти банків. Тому застосування регіо�
нами з високим рівнем забезпече�
ності банківськими установами саме
стратегії оптимальності дозволить
відібрати найбільш ефективні банки,
відкинути решту і зробити регіональ�
ну банківську структуру оптималь�
ною. Щодо Черкаської та Чернівець�
кої обл., то хоч в даних регіонах і від�
сутні банки�юридичні особи, однак
просування мережі іннорегіональни�
ми банківськими установами на їх
невелику площу є значним.

Стратегія розширення полягає у
формуванні банківськими установа�
ми регіонів політики щодо збільшен�

ня банківської мережі. Дану страте�
гію повинні застосовувати регіони з
середнім рівнем забезпеченості бан�
ківськими установами, оскільки, не
дивлячись на їх неменші площі та
кількість населення у порівнянні з
регіонами високого рівня, кількість
точок банківського обслуговування
в них є незначною і не може повною
мірою забезпечити споживачів необ�
хідними банківськими послугами.
Вважаємо, що реалізація стратегії
розширення має покладатися на ма�
теринські банки названих регіонів
(крім Миколаївської обл., де він від�
сутній, але його створення є вкрай
необхідним). Хоча у Харківській обл.
функціонує 5 банків, у Івано�
Франківській обл. — 1, у Полтавській
та Запорізькій обл. — по 3, однак
керівництво цих банків розширює
банківську мережу і просуває її у
інші регіони, в той час як власні ре�
гіони залишаються поза їх увагою.

Стратегія реорганізації повинна
застосовуватися Чернігівською,
Сумською, Луганською, Волинською,
Хмельницькою, Тернопільською,
Кіровоградською, Рівненською, Хер�
сонською, Вінницькою та Жито�
мирською обл., оскільки тільки у 4�х
регіонах з названих здійснюють
діяльність банки�юридичні особи (у
Луганській — АБ "Український кому�
нальний банк", ТзОВ "Східно�про�
мисловий комерційний банк", у
Чернігівській — ВАТ АБ "Приватін�
вест", ЗАТ "Полікомбанк", ВАТ
"Банк "Демарк", у Сумській — ВАТ
АБ "Столичний", ТзОВ "КБ "Володи�
мирський", у Волинській — ТзОВ КБ
"Західінкомбанк", УніКредит Банк
ТзОВ), але, на жаль, керівництво цих
банків формує політику не на користь
регіону, де вони зареєстровані, а на
користь регіонів, де вони розміщують
свою мережу. Дана стратегія повин�
на бути направлена на кардинальну
перебудову регіональної банківської
структури (створення ефективних
регіональних банків, де вони відсутні,
політика яких буде направлена на
формування розгалуженої мережі з
проникненням як у власний регіон,
так і у інші регіони України; розши�
рення банківської мережі), в тому
числі доінвестування або ліквідацію
діяльності неефективних банків.

Стратегія мінімізації агресив�
ності повинна застосовуватись м.
Київ, Одеською, Дніпропетровсь�
кою, Донецькою та Харківською
обл., оскільки вони мають найбільшу
кількість регіональних банків, пере�
важна більшість яких, у свою чергу,
має досить розгалужену мережу по
всій території України. Саме через
мережу філій відбувається відтік
банківських ресурсів з регіонів�до�
норів у регіон, де зареєстрований
материнський банк. Це потребує
розробки державою, органами міс�
цевої влади та НБУ заходів з регу�
лювання територіального розподілу
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Таблиця 2. Типи допоміжних стратегій забезпечення раціональної
територіальної організації банківської системи регіонів України

Примітка: Ізаб.б.у. — частковий інтегральний індекс забезпеченості регіону банкі�
вськими установами; Ітер.розп.рес.б.у. — частковий інтегральний індекс територіального роз�
поділу фінансових ресурсів через банківську систему регіону; Іб.акт. — частковий інтег�
ральний індекс банківської активності регіону; Іприс.ін.кап. — частковий інтегральний
індекс присутності іноземного капіталу в банківській системі регіону; Ітер.дост.б.у. — час�
тковий інтегральний індекс територіальної доступності банківських установ у регіоні.
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фінансових ресурсів через банківсь�
ку систему. Пріоритетне значення у
такому стратегічному механізмі на�
лежить впорядкуванню відносин між
названими регіонами та регіонами�
донорами щодо мінімізації вилучен�
ня банківських ресурсів з останніх.

Стратегія раціонального викорис�
тання ресурсів передбачає вирішення
питання збалансованості між вилучен�
ням та залученням фінансових ресурсів
через банківську систему регіонів. Ре�
алізація даної стратегії буде ефектив�
ною за умови рівномірного розміщен�
ня банківських філій у регіонах та за�
лученні власних ресурсів банківських
установ на довгостроковий період як
одного з ключових факторів надійності
та конкурентоспроможності банківсь�
кої системи регіону.

Стратегія нарощення ресурсів по�
винна спрямовуватись на досягнення
максимально можливого використан�
ня банківських ресурсів для потреб
регіону. Дана стратегія повинна вико�
ристовуватись Чернівецькою, Хер�
сонською, Луганською, Івано�Франк�
івською, Вінницькою, Хмельницькою,
Сумською, Черкаською, Рівненською,
Житомирською, Чернігівською, Кіро�
воградською, Тернопільською, Киї�
вською обл. та м. Севастополем, оск�
ільки саме через їх банківську систе�
му вилучається найбільше фінансових
ресурсів. Стратегія нарощення ре�
сурсів передбачає здійснення комп�
лексу дій з метою отримання регіоном
прибутків від діяльності філій як регі�
ональних банків, так і філій банків
інших регіонів. Необхідним тут є прий�
няття рішення про сплату філіями
банків податку на прибуток у місцевий
бюджет. Безперечно, такий механізм
мобілізації фінансових ресурсів через
банківську систему для задоволення
потреб регіону, населення та суб'єктів
господарювання також входитиме до
стратегії для регіонів з високим та се�
реднім рівнями рівномірного розпод�
ілу фінансових ресурсів через банкі�
вську систему. Але для регіонів з низь�
ким рівнем зміни до Закону України
"Про оподаткування прибутку під�
приємств" будуть основою у форму�
ванні стратегії нарощення ресурсів.

Сформуємо стратегії банківсь�
кої активності регіонів. Для регіонів
різних рівнів пріоритетним є реалі�
зація оптимальної для них стратегії,
але впровадження новітніх систем
управління банківською системою на
основі централізованих та високо�
ефективних технологічних процесів;
звільнення від проблемних активів і
реструктуризація проблемних бан�
ків; підвищення ефективності банкі�
вської діяльності шляхом підвищен�
ня якості доходів, розширення про�
позиції продуктів, оптимізації кіль�
кості співробітників; відновлення до�
віри до банківської системи та підви�
щення норми гарантування вкладів
за активнішого гарантування держа�
вою позичок для малого і середньо�

го бізнесу є необхідним як для регі�
онів з високим рівнем, так і для регі�
онів з середнім та низьким рівнями
банківської активності.

Модернізована інноваційна стра�
тегія спрямовується на підвищення
банківської активності регіону за
допомогою впровадження інновац�
ійних банківських технологій та про�
дуктів, нових більш ефективних
форм управління банківським проце�
сом як у середині конкретного бан�
ку, так і у банківській системі в ціло�
му. Для підвищення банківської ак�
тивності необхідно стандартизувати
банківські продукти та послуги,
включаючи комплекс організацій�
них, фінансових, інформаційних і
юридичних процедур, що будуть
об'єднані єдиною технологією об�
слуговування клієнта, з метою зни�
ження собівартості й підвищення
якості їх надання. Допоміжним фак�
тором у реалізації даної стратегії
повинні стати: надання універсаль�
них послуг та введення практики
відмови від надання неефективних
послуг, попит на які є нестабільним;
формування пакетів банківських
продуктів, застосовування пакетної
форми обслуговування клієнтів із
створенням єдиної тарифної політи�
ки у рамках кожного пакета та реа�
лізація стандартної тарифної пол�
ітики масових продажів банківських
продуктів. Вагому роль у реалізації
даної стратегії варто надати вірту�
альним комунікаціям, оскільки саме
Інтернет є одним із найбільш ефек�
тивних інструментів просування роз�
дрібних продуктів. Вибір такого
стратегічного курсу буде оптималь�
ним для м. Києва, Дніпропетровсь�
кої, Донецької, Одеської та Харкі�
вської обл., основою якого має ста�
ти реалізація регіональної політики,
спрямованої на впровадження інно�
ваційної моделі структурної перебу�
дови банківської системи, а отже, на
підвищення її активності.

Інноваційно�мобілізаційна стра�
тегія повинна бути спрямована на роз�
ширення спектра банківських послуг
для своїх реальних клієнтів і залучен�
ня на цій основі нових клієнтів. Реалі�
зація даної стратегії вимагає від кері�
вництва банків формування пропо�
зиції послуг, що є незмінно актуаль�
ними, потрібними і задовольнятимуть
конкретні потреби як суб'єктів госпо�
дарювання, так і населення. Політика
керівництва банків повинна вестися у
напрямі забезпечення потреб клієнтів
у банківських послугах шляхом надан�
ня набору банківських продуктів, при�
значених для різних галузевих та со�
ціальних груп, а також шляхом ство�
рення системи індивідуального обслу�
говування клієнта з повним спектром
банківських продуктів на рівні міжна�
родних стандартів. Крім того, форма
їх надання повинна бути зручною, до�
ступною і цікавою, відповідати вимо�
гам клієнтів, а ціна — відповідати рин�

ковому рівню і одночасно забезпечу�
вати банкам необхідну рентабельність.
Важливим кроком у реалізації даної
стратегії повинно стати узгодження
інтересів банківських інституцій із
структурами регіонального бізнес�се�
редовища. Особливо актуальним у
цьому напрямі стане узгодження
даної стратегії зі стратегією розвитку
підприємств малого бізнесу, оскільки
малий бізнес — найбільш потужний
виробничий сектор, здатний швидко
реагувати на ринкову кон'юнктуру,
оперативно впроваджувати результа�
ти науково�технічного прогресу, висо�
ку особисту зацікавленість власників
в успіху свого бізнесу. Дану стратегію
слід застосовувати регіонам з середнім
рівнем банківської активності —
Львівській, Запорізькій, Полтавській,
Чернігівській та Луганській обл.

Атакуючо�мобілізаційна страте�
гія спрямована на усунення фак�
торів, що негативно впливають на
банківську активність регіону. У ре�
алізації даної стратегії вагому роль
має відігравати поліпшення якості
надання банківських послуг та роз�
ширення спектра банківських про�
дуктів. Дана стратегія передбачає
активізацію діяльності служб марке�
тингу банків з метою вибору най�
більш оптимальних напрямів підви�
щення банківської активності на
підставі освоєння інноваційних бан�
ківських продуктів та збільшення
попиту на них у регіоні. Дана стра�
тегія буде ефективною для регіонів
з низьким рівнем банківської актив�
ності: Волинською, Київською,
Івано�Франківською, Миколаївсь�
кою, Закарпатською, Вінницькою,
Сумською, Херсонською, Хмель�
ницькою, Рівненською, Чернівець�
кою, Кіровоградською, Житомирсь�
кою, Черкаською, Тернопільською
обл., АР Крим та м. Севастополь.

Сформуємо стратегії присутнос�
ті іноземного капіталу у банківській
системі регіонів. Реалізація даних
стратегій повинна виконуватись за
безпосередньої участі уряду і НБУ,
оскільки відсутність чітких дій з їх
боку може призвести до монополі�
зації банківського ринку регіону іно�
земними власниками. Їх дії повинні
полягати у інтеграції іноземних бан�
ків в українську економіку з макси�
мальною орієнтацією на досягнення
пріоритетів національної соціально�
економічної політики. У зв'язку з цим
основним завданням регулювання
діяльності іноземних банків має стати
оптимізація використання їх ресурсів
та перенесення акцентів з адміністра�
тивних важелів стримування експансії
іноземного банківського капіталу на
сприяння зміцненню конкурентоспро�
можності українських банків.

Стратегія захисту позицій по�
винна застосовуватись регіонами з
високим рівнем присутності інозем�
ного капіталу у їх банківській сис�
темі (Волинська, Львівська, Іва�
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но�Франківська, Харківська обл. та
м. Київ). Хоча переваги іноземного
інвестування проявляються у спри�
янні вирішенню проблеми капіталі�
зації банківської системи, посиленні
ефективної конкуренції на ринку
банківських послуг і розширенні
спектра якісних банківських про�
дуктів, створенні додаткових та збе�
реженні існуючих робочих місць,
підвищенні кваліфікації банківських
працівників, активізації підприєм�
ницької діяльності, розширенні про�
позиції кредитних ресурсів, залу�
ченні сучасних технологій, сприянні
виходу на світові ринки, однак реа�
лізація названими регіонами стра�
тегії захисту позицій забезпечить ви�
рішення принципового питання: чи
бути їх банківській системі націо�
нальною чи асимільованою інозем�
ним капіталом. Дана стратегія перед�
бачає встановлення обмежень щодо
частки іноземного капіталу у банків�
ській системі регіону і відстоювання
регіональними банками свого сег�
мента на банківському ринку.

Стратегію забезпечення безпе�
ки інвестиційної діяльності необхі�
дно здійснювати регіонам з високим
рівнем присутності іноземного ка�
піталу у їх банківській системі (Чер�
нігівська, Одеська, Дніпропетровсь�
ка, Запорізька та Донецька обл.).
Статистичні дані свідчать, що в Ук�
раїні відсутні суттєві законодавчі
бар'єри входження іноземного кап�
італу в банківську систему України.
Безперечно, залучення іноземних
інвестицій у банківську систему є
необхідним, оскільки вони не тільки
забезпечують економічне зростан�
ня регіону, але й переводять його
економіку на новий рівень ефектив�
ності, впроваджуючи нові техно�
логії, ноу�хау, передовий досвід
організації управління банківським
процесом. Але саме застосування
даної стратегії забезпечить вирі�
шення питання щодо форм і масш�
табів обмеження присутності іно�
земного капіталу на ринку банківсь�
ких послуг названих регіонів, які
повинні бути підпорядковані стра�
тегічним цілям соціально�економіч�
ного розвитку, підвищенню еконо�
мічної безпеки та національної кон�
курентоспроможності регіону.

Реалізація стратегії активізації
інвестиційної діяльності базується на
залученні іноземних інвестицій у бан�
ківську систему регіону, що стане до�
датковим джерелом довгострокових
вкладень капіталу у регіон. Пріори�
тетним напрямом даної стратегії є
використання всіх можливих вітчиз�
няних і міжнародних джерел фінан�
сування. Дефіцит власних фінансових
ресурсів зумовлює необхідність залу�
чення іноземних інвестицій у банкі�
вську систему регіонів для забезпе�
чення розвитку реального сектора
економіки регіону. А це потребує
створення сприятливого ринкового

середовища у регіоні, підвищення
рівня банківської активності та роз�
витку інфраструктури регіону, росту
попиту на банківські послуги. Вибір
такого стратегічного курсу є опти�
мальним для регіонів з низьким
рівнем присутності іноземного капі�
талу у їх банківській системі. Так, для
Вінницької, Житомирської, Кіровог�
радської, Рівненської, Миколаївсь�
кої, Київської, Черкаської, Терноп�
ільської, Херсонської, Хмельницької
та Чернівецької обл. першочерговою
умовою безпечного залучення іно�
земних інвестицій у банківську систе�
му повинно стати створення мате�
ринського банку, який за умови при�
ходу у названі регіони філій інозем�
них банків стане їм конкурентом і за�
безпечить безпечний розвиток регіо�
ну. У регіонах, де присутній банк�
юридична особа (АР Крим, Сумська,
Закарпатська, Луганська, Полтавсь�
ка обл. та м. Севастополь), дана стра�
тегія передбачає вкладення інозем�
них інвестицій у власне регіональний
банк, що сприятиме отриманню щор�
ічного прибутку та досвіду щодо
впровадження інноваційних банківсь�
ких технологій та досвіду організації
управління банківським процесом.

Стратегія модернізації повинна
застосовуватись регіонами з високим
рівнем територіальної доступності
банківських установ (м. Київ, м. Се�
вастополь). Її реалізація повинна
бути спрямована на модернізацію
оформлення функціонуючих точок
банківського обслуговування, ос�
кільки дизайн їх внутрішніх примі�
щень, зовнішнього вигляду, зручність
та доступність під'їзду і паркування
однозначно привертають увагу нових
клієнтів, а отже, сприяють збільшен�
ню прибутків. Отже, основою даної
стратегії повинні бути, у першу чер�
гу, оригінальність оформлення бан�
ків, наявність автомобільних стоянок
перед входом у банк, зручність з'їзду
з дороги та виїзду на неї і т. д.

Стратегія заповнення ніш перед�
бачає визначення населених пунктів,
де точки банківського обслуговуван�
ня відсутні, але потреба у них існує.
Дана стратегія є необхідною для та�
ких регіонів України, як Донецька,
Дніпропетровська, Львівська, Чер�
нівецька, Закарпатська, Одеська,
Харківська, Івано�Франківська, Чер�
каська обл. та АР Крим, це дозволить
максимально забезпечити населення
і суб'єктів господарювання банківсь�
кими послугами.

Стратегія інтегрованого росту
спрямована на розміщення точок бан�
ківського обслуговування у тих насе�
лених пунктах, де є найбільша ймо�
вірність отримання споживачів бан�
ківських послуг. Необхідність реалі�
зації даної стратегії полягає у низь�
кому рівні проникнення банківських
послуг у регіоні, що у багато разів
поступається середньоєвропейським
показникам. Стратегія забезпечить

доступність банківських послуг для
населення та суб'єктів господарюван�
ня, у першу чергу, "на периферії" — у
визначених (вигідних як для клієнтів,
так і для банків) населених пунктах
сільської місцевості за допомогою
створення банкоматів, пунктів дис�
танційного обслуговування і т. д. Дана
стратегія є оптимальною для регіонів
з низьким рівнем територіальної до�
ступності банків.

ВИСНОВКИ
Отже, стратегії забезпечення рац�

іональної ТОБС повинні бути націлені
на достатню забезпеченість регіонів
банківськими установами та їх терито�
ріальну доступність, мінімізацію вилу�
чення фінансових ресурсів з регіонів у
регіони, підвищення банківської актив�
ності регіонів, безпечне для регіону за�
лучення іноземних інвестицій у їх бан�
ківську систему.
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