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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність комерційних банків

здійснюється в умовах макроеконо%
мічного середовища, що постійно
змінюється, в результаті чого моди%
фікується значення самих кредит%
них установ та їх функцій. У сучас%
них умовах економічної і фінансо%
вої кризи саме комерційні банки по%
винні зіграти ключову роль для ста%
білізації економіки країни та забез%
печення підтримання належного
рівня макроекономічних показ%
ників, стати рушійним механізмом
економічних перетворень. Ці обста%
вини та наявність багатьох різнома%
нітних поглядів на місце банків у
грошово%кредитних відносинах і
визначення сутності цих фінансових
установ зумовлюють необхідність
детальнішого дослідження сучас%
них комерційних банків у взаємозв%
'язку з макросередовищем їх діяль%
ності і переосмислення значення
банків у розвитку світової та украї%
нської економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемам розвитку банківсь%
кої системи в цілому та діяльності і
ролі комерційних банків, зокрема,
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приділяється значна увага в науко%
вих працях багатьох зарубіжних та
вітчизняних учених. Сутність комер%
ційного банку проаналізована в ро%
ботах таких відомих західних еко%
номістів, як Б. Бухвальд, Дж. Долан,
С. Мишкін, П. Роуз, Дж. Сінкі та
інших. Існує велика кількість публі%
кацій з цього питання українських
та російських науковців, серед
яких можна назвати О. Васюренка,
О. Дзюблюка, П. Єщенка, Л. Краса%
віну, О. Лаврушина, В. Міщенка,
А. Мороза, М. Савлука та інших. Од%
нак варто зауважити, що у їхніх до%
робках більшою мірою досліджу%
ються банки з точки зору функцій і
операцій, які вони виконують, тоді як
недостатня увага приділяється саме
визначенню банку з погляду на його
роль у макроекономічному середо%
вищі.

Тому метою статті є теоретичне
обгрунтування сутності сучасного
комерційного банку як суб'єкта мак%
роекономічного середовища та виз%
начення його функцій.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вивчення та аналіз теоретичних

досліджень дають підстави стверд%

жувати, що загальноприйняте трак%
тування поняття "банк" на сьогодні
відсутнє.

Ще на початку ХХ століття ні%
мецький учений Бруно Бухвальд під
банком мав на увазі підприємство,
яке займається грошовими, кредит%
ними та іншими операціями [1]. Аме%
риканський учений П. Роуз характе%
ризує банк просто як фінансовий
інститут, який пропонує широкий
спектр послуг [2]. Більш конкретно
визначається банк у "Фінансово%кре%
дитному словнику", згідно з яким
банк — це особливий інститут, що
акумулює грошові кошти і нагромад%
ження, надає кредит, здійснює гро%
шові розрахунки, випуск грошей в
обіг, операції з цінними паперами
тощо [3]. Схоже описується банк і в
"Банківській енциклопедії", але виз%
начення доповнене операціями з зо%
лотом та іноземною валютою [4].
Дж. Долан вважає, що комерційні
банки надають широкий діапазон
фінансових послуг, зокрема, від%
криття рахунків до запитання та на%
дання позик і кредитів [5]. На думку
українського вченого О. Васюренка,
у найбільш загальному визначенні
банком прийнято називати фінансо%
ву установу, що спеціалізується на
акумулюванні ресурсів і управлінні
цими ресурсами шляхом здійснення
розрахункових, посередницьких,
кредитних та інших фінансових опе%
рацій [6].

Як бачимо, банк тут розглядаєть%
ся лише як підприємство чи фінансо%
ва установа, що здійснює певний
набір операцій, які, на думку авторів,
є банківськими. Такі визначення є не
досить повними, тому інші науковці
дають більш розширене тлумачення
даному терміну, при чому основна
увага звертається на банки з точки
зору виконання ними основної їх
функції — посередницької.

Наприклад, М.І. Савлук розгля%
дає банк як фінансового посередни%
ка, який виконує комплекс базових
операцій грошового ринку: мобіліза%
цію коштів, надання їх у позичку,
здійснення розрахунків між еконо%
мічними суб'єктами [7]. В "Економі%
чному словнику%довіднику" стверд%
жується, що банк — це кредитно%
фінансова установа, яка здійснює
фінансове посередництво, залучаю%
чи і нагромаджуючи вільні грошові
кошти підприємств, організацій, на%
селення, перерозподіляючи їх, нада%
ючи кредити [8]. Банк як підприєм%
ство, що виконує посередницькі
функції при здійсненні платежів і
кредитних операцій між економіч%
ними суб'єктами, розглядає також
П. Єщенко [9].

На думку А. Мещерякова, ко%
мерційний банк — це цілісне підприє%
мство (яке складається з ряду під%
розділів, що функціонують відносно
автономно один від одного), що за%
безпечує перерозподіл грошових
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коштів в економіці, організацію сис%
теми розрахунків, а також реалізо%
вує специфічні послуги, що пород%
жені сферою грошового обігу ринку
[10]. Як інститут кредитної системи,
який є посередником у кредиті, роз%
рахунках і випускає кредитні зна%
ряддя обігу, визначає комерційний
банк О. Дзюблюк [11].

У "Великому економічному слов%
нику" банк — фінансове підприєм%
ство, що зосереджує тимчасово віль%
ні грошові засоби (вклади), надає їх
у тимчасове користування у вигляді
кредитів, є посередником у взаємних
платежах і розрахунках між підпри%
ємствами, установами або окремими
особами, регулює грошовий обіг в
країні, включаючи випуск (емісію)
нових грошей [12].

Отже, крім визначення операцій
і функцій, що виконують банки, у
даних тлумаченнях наголошується
на тому, що банк є посередницькою
організацією. Дійсно, банк — це і
кредитор, і позичальник, і посеред%
ник між юридичними і фізичними
особами в грошових розрахунках,
саме у цьому найповніше розкри%
вається його сутність.

На нашу думку, основними недо%
ліками наведених точок зору є, по%
перше,

 різні тлумачення вихідного по%
ложення при характеристиці сут%
ності банку: одні автори називають
банк інститутом, інші — установою,
підприємством або організацією,
посередником; по%друге, намагання
визначити сутність банків перераху%
ванням кількості функцій, що ними
виконуються.

Так, в науковій літературі інко%
ли зустрічаються уявлення про банк
як установу або організацію (на%
приклад, [6]). Слід зауважити, що він
хоча і виконує суспільну місію і є сус%
пільною організацією, але історично
був справою приватної особи і лише
потім, із розвитком банківської
справи, перетворився у великі, се%
редні та малі господарські товари%
ства. У визначенні банку як устано%
ви він асоціюється із адміністратив%
ною конторою, із апаратом управлі%
ння. В СРСР, як і в інших соціалістич%
них країнах, протягом декількох де%
сятиліть існували банки тільки дер%
жавної форми власності, тому стала
необхідна радикальна зміна їх взає%
мовідносин з клієнтами, розвиток
комерційних, а не директивних від%
носин між ними. Адже тільки таким
чином відношення між банком та
його клієнтами набувають справж%
нього економічного характеру.

Тож більш логічним, на нашу
думку, є трактування суті банку не
як організації, а як підприємства (на%
приклад, [1, 10, 13]). А. Рогачев
стверджує, що сучасний банк це
підприємство, характерне для будь%
якої нормально функціонуючої еко%
номічної системи, яке займається

кредитуванням і фінансуванням про%
мисловості і торгівлі за рахунок гро%
шових капіталів, залучених у вигляді
вкладів і шляхом випуску власних
акцій та облігацій [14].

Дійсно, в якості самостійно гос%
подарюючого суб'єкта банк, як і
будь%яке підприємство має права
юридичної особи, виробляє, реалізує
продукт та надає послуги. Мало чим
відрізняються і завдання банку як
підприємства — він вирішує питан%
ня, що пов'язані із задоволенням сус%
пільних потреб у своїх продуктах та
послугах, реалізацією на основі от%
риманого прибутку соціальних та
економічних інтересів як членів його
колективу, так і власників банку.
Банк може здійснювати певні види
господарської діяльності, що дозво%
ляються існуючим законодавством
та закріплені у статуті банку. Як і
будь%яке підприємство, банк пови%
нен мати спеціальний дозвіл на
здійснення своєї діяльності. Разом з
тим, варто наголосити, що банк має
свою специфіку, його діяльність
відрізняється від діяльності інших
підприємств. На відміну від промис%
ловості, сільського господарства,
транспорту і зв'язку банки діють у
сфері обміну, а не виробництва. Бан%
ки дійсно "купують" ресурси, "про%
дають" їх, функціонуючи при цьому
у сфері перерозподілу грошових за%
собів.

У цьому зв'язку цікавими є по%
зиції О. Лаврушина та О. Дзюблюка.
Перший автор суть банку пропонує
розглядати на макрорівні, врахову%
ючи, що: 1) його суть необхідно спів%
відносити до банку, як єдиного ціло%
го, незалежно від різних типів
банків; 2) визначень суті банку може
бути кілька, все залежить від того,
яка сторона його суті є в даний мо%
мент предметом розгляду [15].

Для глибокого аналізу сутності
банку О. Дзюблюк найбільш прий%
нятним вважає комплексне дослід%
ження усіх аспектів змісту банківсь%
кої діяльності в широкому контексті
з урахуванням взаємозв'язків дослі%
джуваного об'єкта із середовищем,
в якому він функціонує. В основі та%
кого дослідження, на його думку,
має лежати діалектичний підхід,
який передбачає застосування
різних ракурсів при вивченні сут%
ності банку. З цією метою автор про%
цес дослідження поділяє на кілька
етапів, що відрізняються один від
одного глибиною пізнання, тобто
ступенем охоплення різноманітних
аспектів досліджуваного об'єкта —
від простішого рівня до більш склад%
ного. Для цього виділяється три ос%
новні етапи дослідження: на першо%
му етапі банк розглядається як ін%
ститут ринкової економіки, сутність
якого відображає певна сукупність
здійснюваних операцій; на другому
— банк досліджується як економіч%
на категорія, що визначає необхід%

ність визначення основних банківсь%
ких функцій, які розкривають
сутність даної категорії; на завер%
шальному, третьому етапі аналізу,
банк вивчається у взаємозв'язку із
середовищем, в якому він функціо%
нує, тобто в рамках більш широкої
системи — національної економіки
[16].

На нашу думку, такий підхід є
найбільш доцільним, особливо якщо
розглядати сучасний комерційний
банк як суб'єкт макроекономічного
середовища. За даною методикою на
першому етапі дослідження необхі%
дно зупинитися на визначенні певно%
го набору операцій, характерного
для сучасних банків.

Зрозуміло, що в першу чергу бан%
ки визначаються як один із видів
фінансово%кредитних установ, які
виконують класичні банківські опе%
рації: залучення грошових засобів
населення і підприємств; надання
кредитів за рахунок акумульованих
грошових засобів на основі плат%
ності, терміновості, поверненості і
цільового використання; здійснення
розрахунків [17]. Тобто головними у
сутності банку, з макроекономічної
точки зору, коли банк є учасником
руху капіталу у процесі суспільного
відтворення, є саме посередницькі
операції, а саме: депозитні, позич%
кові та розрахункові. Також не вар%
то забувати, що у наш час комерційні
банки просто не можуть обмежити%
ся лише цими операціями, вони, як й
інші кредитно%фінансові інститути
здійснюють нехарактерні в минуло%
му операції та послуги, зокрема:
лізингові, страхові, інвестиційні, тра%
стові, кастодіальні тощо. На сьо%
годнішній день банки намагаються
підвищувати якість своїх послуг та
розширювати їх спектр за рахунок
запровадження нових технологій,
проникнення на нові вузькоспеціал%
ізовані сегменти фінансового ринку,
залучення нових груп клієнтів.
Отже, підсумовуючи, можна ствер%
джувати, що сучасний банк — це ун%
іверсальне фінансове підприємство.

На другому етапі дослідження
необхідно проаналізувати більш
складне та глибоке явище, ніж опе%
рації — функції банку, безпосеред%
ньо через які й виявляється сутність
і призначення кредитних установ.
Адже функції характеризують банк
як суб'єкт макроекономічного сере%
довища, з позицій його місця в еко%
номіці в цілому та впливу на зовнішнє
середовище, що його оточує.

Так, С. Мочерний розкриває
сутність банку як особливе кредит%
но%фінансове підприємство, що ви%
конує ряд базових функцій, під час
здійснення яких, а також з приводу
привласнення активів, залучення де%
позитів, між суб'єктами виникає пев%
на сукупність відносин економічної
власності [13].

На нашу думку, до базових функ%
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цій комерційних банків варто в пер%
шу чергу віднести перерозподільчу,
тобто мобілізацію і розподіл ре%
сурсів, а також платіжно%розрахун%
кову, тобто посередництво в плате%
жах і розрахунках. Крім двох голов%
них можна додати й інші функції, а
саме: ощадно%капіталотворчу (залу%
чення тимчасово вільних ресурсів
суспільства і перетворення їх у ре%
ально діючий капітал); емісійну
(створення нових кредитних засобів
обігу за допомогою мультиплікатив%
ного ефекту); трансформаційну (змі%
на певних характеристик грошових
потоків, таких як рівень ризикова%
ності, строковість, обсяги та просто%
рове спрямування).

Варто відмітити, що сьогодні,
крім основних, банки виконують ряд
нових функцій. Серед них, наприк%
лад, можна визначити: креативну
(створення нових фінансових про%
дуктів); інформаційну (виконання
банками різноманітних операцій ви%
магає збору та накопичення велико%
го об'єму інформації); інтеграційну
(банки купують пакети акцій інвес%
тиційних, страхових компаній, фор%
мують холдинги і таким чином зміц%
нюють свої позиції на ринку); соц%
іальну (банки як учасники соціально%
економічних відносин впливають на
задоволення різноманітних спожив%
чих та виробничих потреб).

Третій етап дослідження сут%
ності сучасного банку передбачає
вивчення зовнішніх умов діяльності
кредитних установ, які постійно
змінюються і вимагають відповідної
реакції з боку банків — глибокого
аналізу фінансової та макроеконом%
ічної політики, вишукування нових
способів досягнення стратегічних
цілей і завдань. Комерційні банки
мають постійно відповідати вимогам
ринку, своєї клієнтури та іншим умо%
вам макросередовища. Тому їх роль
як фінансових посередників, що роз%
поділяють залучені ресурси, посту%
пово набуває ширшого значення.

В останній час в науковій літера%
турі відмічається, що фінансові по%
середники не просто переміщують
грошові засоби і цінні папери між
клієнтами, але фактично створюють
нові фінансові продукти [18]. При
цьому їх створення стало можливим,
насамперед, на основі накопичення
банками інформації про потенційні
потреби своїх клієнтів. Варто
відмітити, що такої точки зору дот%
римується і професор університету
Рене Декарта, Париж, Сільві де Кус%
серг, яка розробляє нову теорію
фінансового посередництва. Згідно з
її дослідженнями, банки — це
підприємства, які спеціалізуються на
зборі і використанні інформації. І
навіть за постійно змінних макро%
економічних чинників банківську
справу потрібно розглядати виходя%
чи саме з цієї спеціалізації і не обо%
в'язково озиратися на традиційну

концепцію фінансового посередниц%
тва в сфері залучення і перерозподі%
лу капіталів. В результаті "інформа%
ційної" спеціалізації з'являються
нові банківські продукти, а також ті,
які передбачають управління ризи%
ками і посередництво на фінансових
ринках. Оскільки нові технології об%
робки і передачі інформації призво%
дять до появи нових видів діяльності
і продуктів, тому збільшується не%
обхідність банків для її збору та ви%
користання [19].

Розвиток інформаційних техно%
логій і зміни на фінансових ринках
також сприяють модернізації тради%
ційної концепції банків як фінансо%
вих посередників і появі нових ка%
налів розподілу та надання фінансо%
вих послуг. Крім цього, національні
фінансові ринки знаходяться в про%
цесі трансформації в глобальний ри%
нок — збільшуються міжнародні
фінансові холдинги і об'єми фінан%
сових потоків між країнами (купів%
ля іноземними інвесторами акцій та
інших цінних паперів, міждержавне
банківське кредитування). В таких
умовах банкам потрібно не лише
створювати нові продукти, а й зна%
ходити шляхи виходу на нетра%
диційні для них ринки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сутність банку до%

цільно аналізувати на різних рівнях
узагальнення. На першому рівні було
визначено сутність комерційного
банку як окремого суб'єкта економ%
іки на основі операцій, які він здійс%
нює. На другому рівні ця суть розк%
ривається у функціях комерційного
банку, через які виявляється роль та
значення комерційних банків в мак%
роекономічному середовищі. І, на%
решті, на завершальному, третьому
рівні аналізу банк розглядається як
фінансовий посередник, який має
ефективно реагувати на зміни неста%
більного зовнішнього середовища.

Тож проведене дослідження сут%
ності комерційного банку дозволяє
стверджувати, що сучасний банк —
це універсальний суб'єкт господарю%
вання, який в ролі фінансового по%
середника постійно реагує на зміни
зовнішнього середовища, і в той же
час, виконуючи свої функції, здійс%
нює ключову роль в регулюванні
макроекономічного середовища.
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