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ІНСТИТУЦІЙНА ДИНАМІКА СЕКТОРА
ДЕПОЗИТНИХ КОРПОРАЦІЙ
Проведені у статті дослідження дали змогу встановити інституційний регрес сектора депозитних кор,
порацій України, що набрав сили в умовах кризи та продовжується дотепер. Слабкість інституційної по,
будови досліджуваного сектора перешкоджає проведенню ефективної грошово,кредитної політики.
Research conducted in the article made it possible to establish the institutional sector of deposit corporations
will regress, which gained strength in the face of crisis and continues till now. The weakness of institutional
building with sector becomes an obstacle for conducting effective monetary,credit policy.
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ВСТУП
Інституційний погляд на проблеми фінансової систе"
ми наразі поширюється у широких колах науковців. Досл"
ідження інституційної динаміки розвитку окремих сек"
торів фінансово"кредитної системи є актуальним науко"
во"практичним завданням в умовах посткризового віднов"
лення фінансової системи України. Посткризове віднов"
лення та подальший сталий розвиток економіки залежить
від належного функціонування усіх її інституційних сек"
торів. На теперішній час основні зусилля науковців
більшою мірою зосереджуються на визначеній тенденції
розвитку та на пошуку шляхів удосконалення банківської
системи. У такому випадку осторонь основного напряму
досліджень залишаються процеси, які характеризують
динаміку інституційних змін усього сектора депозитних
корпорацій.
СТУПІНЬ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Результати наукових розвідок, у яких розпочато дос"
лідження цієї проблематики, можна згрупувати за двома
напрямами. До першого слід віднести наукові праці вітчиз"
няних вчених, присвячені розвитку теорії інститутів фінан"
сового сектора та побудові сучасної фінансової архітек"
тури, зокрема роботи О. Барановського [1], А. Гриценка
[3], Ю. Коваленко, Л. Лисяк, З. Луцишин [5], С. Наумен"
кової [7, 8], В. Соболєва та М. Олійник [9], О. Чаусовсько"
го, І. Чугунова [17], А. Чухна [18], С. Юрія [20].
Другий напрям сформовано працями науковців, у колі
інтересів яких знаходиться розвиток окремих секторів
фінансової системи. Слід виокремити роботи Л. Алек"
сеєнко, С. Арбузова, С. Аржевітіна, О. Петрика [11],
Б. Пшика.
Актуальність дослідження полягає у необхідності виз"
начення векторів, які формують інституційну динаміку
сектору депозитних корпорацій, крім НБУ, що оперує з
грошовими агрегатами та безпосередньо торкається
інфляційних процесів. При окремому розгляді функціону"
вання секторів депозитних корпорацій втрачається прин"
цип системності та суттєво обмежуються можливості ана"
лізу інституційної динаміки розвитку секторів економіч"
ної системи України.
Розкриття тенденцій, що відбуваються у сфері функ"
ціонування депозитних корпорацій, здатне покращити
якість аналізу інституційних секторів економічної систе"
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ми та визначити напрями вдосконалення розвитку секто"
ра депозитних корпорацій.
Метою даного дослідження є визначення стану інсти"
туційної динаміки сектора депозитних корпорацій за ви"
нятком показників його державного регулятора — Націо"
нального банку України. Відповідно до мети необхідно ви"
конати низку взаємопов'язаних завдань, а саме: досліди"
ти внутрішню структуру сектора депозитних корпорацій,
що зумовлена логікою його побудови, та провести оцінку
сектора депозитних корпорацій для визначення поточних
тенденцій досліджуваного сектора.
РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасній науковій парадигмі розуміння як самого
ринку фінансових послуг, так і його окремих сегментів роз"
глядається як функціонування окремих інститутів і фор"
мування ієрархічних зв'язків між ними, що дає змогу дос"
ліджувати інституційну архітектоніку ринку фінансових
послуг. Інститути виникають на підгрунті усталених норм,
що вже існують, з часом створюють нові норми суспільно"
го життя та економічної поведінки, встановлюють
ієрархічні зв'язки, формуючи таким чином цілісну систе"
му інститутів.
Депозитні корпорації разом з іншими фінансовими
корпораціями групуються в інституційний сектор фінан"
сових корпорацій. Депозитні корпорації утворюють сек"
тор емітентів коштів. Згідно з методологічним коментарем
до статистичного бюлетеня НБУ: "до підсектора інших де"
позитних корпорацій (банків) належать фінансові корпо"
рації, основною функцією яких є фінансове посередницт"
во та які емітують зобов'язання у формі депозитів чи інших
інструментів залучення фінансових ресурсів, що включа"
ються до грошових агрегатів" [2, с. 183].
Подальша класифікація інституційного сектора фінан"
сових корпорацій відокремлює депозитні корпорації та
інші фінансові корпорації залежно від ступеня формуван"
ня монетарних агрегатів. Зазначений поділ мав на меті чітке
визначення установ та показників їхньої діяльності, що
чинять безпосередній вплив на створення грошових агре"
гатів М1, М2 та частковий вплив на грошовий агрегат М3.
Національний банк України з 2002 р. проводить роз"
рахунок грошових агрегатів згідно з методологією МВФ
[2, с. 187]. Відповідно до неї до грошового агрегату М1
включають переказні депозити в національній валюті, а до
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грошового агрегату М2 — пере"
казні депозити в іноземній валюті
ȾȿɉɈɁɂɌɇȱ ɄɈɊɉɈɊȺɐȱȲ
й інші депозити, до М3 (грошової
маси) — цінні папери, крім акцій.
Застосування вищезгаданої мето"
дики дає змогу відстежувати ство"
ɉɿɞɡɜɿɬɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ , ɨɯɨɩɥɟɧɿ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ
рення грошей депозитними корпо"
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ
раціями, а також створює умови
інтеграції України у світовий
фінансовий простір. Грошові агре"
гати є важливими інструментами у
Ⱦɟɩɨɡɢɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ,
проведенні монетарної політики
ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɭ ɫɮɟɪɭ
держави.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɍɪɹɞɨɦ
ɉɪɢɜɚɬɧɿ
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ
ɫɟɤɬɨɪɭ
Контроль за інфляцією є необх"
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ
ідним елементом монетарної стабі"
лізації в Україні. З цієї точки зору,
аналіз сектора депозитних корпо"
рацій дозволяє визначити інсти"
• ɚ) ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɮɿɰɿɣɧɨ
• ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɛɚɧɤɢ;
туційні передумови державного ре" • ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɛɚɧɤɢ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ ɛɚɧɤɢ;
•
ɨɳɚɞɧɿ
ɛɚɧɤɢ;
гулювання інфляційних процесів. • ɨɳɚɞɧɿ ɛɚɧɤɢ;
ɛ) ɿɧɲɿ;
•
ɛɚɧɤɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ;
•
ɛɚɧɤɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ;
Грунтовне дослідження зазначеної
• ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ;
•
ɤɪɟɞɢɬɧɿ
ɫɨɸɡɢ
ɚɛɨ
проблематики у світлі забезпечення • ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɫɨɸɡɢ ɚɛɨ
• ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ;
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɢ;
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɢ;
цінової стабільності та розробки за"
• ɞɢɥɟɪɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ;
•
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ
ɛɚɧɤɢ;
сад підготовки і переходу макроеко" • ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɛɚɧɤɢ;
• ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ;
•
ɿɩɨɬɟɱɧɿ
ɛɚɧɤɢ;
номічного регулювання України до • ɿɩɨɬɟɱɧɿ ɛɚɧɤɢ;
• ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ
• ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɢ;
режиму інфляційного таргетування • ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɢ;
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ;
•
ɭɫɬɚɧɨɜɢ
було проведено О. Петриком [11].
• ɭɫɬɚɧɨɜɢ
• ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ;
Розкриття інституційної по"
ɦɿɤɪɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɳɨ
ɦɿɤɪɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɳɨ
• ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ
будови сектора депозитних кор"
ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɞɟɩɨɡɢɬɢ).
ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɞɟɩɨɡɢɬɢ);
ɤɨɦɩɚɧɿʀ;
порацій має визначити інсти" • ɩɨɲɬɨɜɿ ɨɳɚɞɧɿ ɛɚɧɤɢ
• ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɧɨɫɿʀ;
туційні засади та устрій суб'єктів,
(ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜɿɞ ɍɪɹɞɭ);
• ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ
які приводять у дію грошово"кре" • ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɚɛɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ
дитний мультиплікатор кредитної
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ;
ɛɚɧɤɢ;
системи.
• ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ
• ɿɧɲɿ.
Структура сектора депозит"
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ;
них корпорацій вирізняється по"
• ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɬɚ ɪɢɧɨɤ
будовою, яку подано на рис. 1.
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ;
У складі сектора депозитних
• ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
корпорацій вирізняють підзвітні
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ;
організації, охоплені сектором де"
• ɛɪɨɤɟɪɢ ɬɚ ɚɝɟɧɬɢ;
позитних корпорацій, що форму"
• ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ
ють простір реалізації фінансових
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ;
продуктів та послуг депозитних
• ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɨɛɦɿɧɭ
корпорацій. Подальша класифіка"
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ;
ція виокремлює такі підсектори:
• ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ
контрольовані урядом, приватні та
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ.
депозитні установи, включені у
сферу охоплення сектора депо"
Рис. 1. Структура сектора депозитних корпорацій*
зитних корпорацій.
Досліджуючи класифікацію
*Джерело:
побудовано
на основі даних http://www.bank.gov.ua/ Офіційний сайт На
сектора депозитних корпорацій,
слід визначити нечіткі класифі" ціонального банку України // [Електронний ресурс] / Заголовок з екрану: http://
каційні ознаки поділу відповідних www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=50751
підсекторів: перший підсектор —
контрольовані урядом депозитні корпорації — вказує ого сектора депозитних корпорацій шляхом формування
лише на присутність в їхніх статутних капіталах частки механізму розвитку спеціалізованих депозитних установ.
державної власності, проте не зазначає форму власності Роль держави у створенні інституційного простору роз"
цих державних установ. Поняття "контрольованості уря" витку депозитних установ повинна виявлятися у розвід"
дом" надто абстрактне та не є чітко визначеним. Фактич" ках та визначенні перспективних напрямків спеціалізації,
но тією чи іншою мірою держава контролює весь сектор розробці й опрацюванні основних методів їх роботи.
депозитних корпорацій. У більш вузькому розумінні до
Спеціалізація депозитних установ є потребою сучас"
підсектора депозитних корпорацій, які контролює уряд, ного українського суспільства, бо створює певні перева"
можуть бути віднесені лише установи, засновником, влас" ги, до яких необхідно віднести:
ником або співвласником яких є держава.
— по"перше, розвиток розгалуженої мережі спе"
До підсектора депозитних корпорацій, які контролює ціалізованих депозитних установ, який дає змогу покра"
Уряд, можна віднести такі види установ:
щити якість надання фінансових послуг та розробляти
— комерційні банки;
нові, інноваційні фінансові продукти. Задіяння інновацій"
— ощадні банки;
них методів у процесі створення спеціалізованих фінан"
— банки розвитку;
сових продуктів неможливе без використання методів та
— кредитні союзи або кооперативи;
прийомів фінансового інжинірингу, що призведе до адап"
— інвестиційні банки;
тації засобів конструювання нових фінансових продуктів
— іпотечні банки;
до специфіки здійснення фінансової діяльності в Україні
— будівельні кооперативи;
та дасть змогу посилити інноваційну складову діяльності
— установи мікрофінансування (що залучають депо" усіх депозитних корпорацій;
зити);
— по"друге, спеціалізація діяльності депозитних ус"
— поштові ощадні банки (відокремлені від Уряду);
танов може підвищити ступінь інклюзивності — охопле"
— сільські або будівельні банки;
ності — населення фінансовими послугами. Підвищення
— інші.
включення населення у ринок фінансових послуг дає змо"
Розбудова розгалуженої мережі депозитних корпо" гу формувати нові та посилювати існуючі інституційні
рацій, контрольованих урядом, може стати активним чин" зв'язки між населенням, державою та фінансовими інсти"
ником формування нових векторів прогресивних змін усь" тутами. Посилення інституційних зв'язків у суспільстві
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збільшує інституційно"правовий простір, зменшуючи сек"
тор "тіньової" економіки за рахунок зміни суспільних
ціннісних орієнтирів та підсилення переваг легального сек"
тора. В українській економічній думці питання інклюзив"
ності порушено у праці С. Науменкової та С. Міщенко [6],
проте у роботах закордонних вчених інклюзивність має
належне відображення, зокрема у працях Е. де Сото [15],
К. Гоель (Kartik Goel), Г. Ананда (Gaurav Anand), А. Куш"
ваха (Aakash Kushwaha) [25]. Практичні заходи щодо підви"
щення ступеня інклюзивності населення у ринок фінансо"
вих послуг здійснюються в Індії [23; 25], Малайзії [24],
Кенії [22], ряді країн Африки, що навіть провели міжна"
родну конференцію з цього питання у листопаді 2010 р.
[21]. Можна дійти висновку, що країни з економікою, яка
розвивається, опікуються проблемою підвищення рівня
інклюзивності населення у ринок фінансових послуг, про"
те в Україні ця проблема лише починає ставати об'єктом
наукових розвідок;
— по"третє, посилення спеціалізації у діяльності де"
позитарних установ призведе до якісної зміни типу кон"
куренції між депозитарними установами. Зменшення на"
пруження загальної конкуренції відбудеться шляхом
чіткого визначення своєї ринкової "ніші". Існує усталена
думка, що будь"які прояви конкуренції позитивно зміню"
ють ринок, але ринок депозитарних корпорацій має певні
відмінності у формуванні та проявах конкурентних відно"
син.
Сьогодення сектора депозитарних корпорацій виріз"
няється олігополістичним типом деформації конкурент"
них відносин. Визначити тип ринкової конкуренції саме як
олігополістичний дозволяє робота І. Школьник [19], у якій
досліджуються великі банківські конгломерати, що функ"
ціонують у фінансовому секторі України, Європи та світу.
Ще одним фактором, який дозволяє класифікувати оліго"
полістичний тип ринку депозитарних корпорацій, є од"
норідність товарів та послуг, що пропонуються на ринку
депозитарними корпораціями без належної спеціалізації.
Кроком до зменшення проявів монополізації ринку депо"
зитарних установ слугуватиме формування пропозиції
різнорідних фінансових послуг. Посилення спеціалізації
у цьому випадку створить різнорідні фінансові продукти,
що дасть змогу ринку перейти з олігополії до монополі"
стичної конкуренції та таким чином може покращити кон"
курентне становище на ньому.
Підбиваючи підсумки дослідження підсектора депози"
тарних корпорацій, які контролює уряд, маємо зазначи"
ти, що держава має змогу активно впливати на сектор де"
позитних корпорацій шляхом формування інституційно"
го простору та створення у ньому відповідних векторів роз"
витку, проводячи зважене управління сектором контро"
льованих урядом корпорацій, а не лише адміністративни"
ми засобами. Дослідження перспективних напрямів роз"
витку сектора депозитних корпорацій, що визначені дер"
жавою, зокрема на рівні стратегії [16] та концепцій [4], не
дало змоги встановити існування стратегічних напрямів та
концептуальних положень щодо розвитку сектора депо"
зитних корпорацій.
Другим підсектором сектора депозитних корпорацій
є підсектор приватних депозитних корпорацій, до яких мо"
жуть бути віднесені наступні види установ:
— комерційні банки;
— ощадні банки;
— банки розвитку;
— кредитні союзи або кооперативи;
— інвестиційні банки;
— іпотечні банки;
— будівельні кооперативи;
— установи мікрофінансування (що залучають депо"
зити).
Приватні депозитні установи охоплюють як установи
банківської системи, так і заклади парабанківської систе"
ми. Включення у підсектор приватних депозитних корпо"
рацій зумовлене формою їх власності. Банківські устано"
ви згідно зі статтею 6 Закону України "Про банки та банк"
івську діяльність" створюються у формі публічного акціо"
нерного товариства або кооперативного банку [12]. Наразі
основною формою власності банків є форма публічного
акціонерного товариства.
Правовий статус кредитних спілок визначає Закон Ук"
раїни "Про кредитні спілки" [13]. У статті 1 згаданого За"
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кону дається наступне визначення: "кредитна спілка — це
неприбуткова організація, заснована фізичними особами,
професійними спілками, їх об'єднаннями на кооператив"
них засадах з метою задоволення потреб її членів у взаєм"
ному кредитуванні та наданні фінансових послуг за раху"
нок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки"
[13].
Правовий статус будівельних кооперативів та установ
мікрофінансування, що залучають депозити, як елементів
сектора депозитних корпорацій не визначено. Важливо на"
голосити на тому, що формування підсектора приватних
депозитних установ відбувається шляхом задіяння інсти"
туту власності у його регламентованій формі.
Розвиток цього підсектора прямо залежить від фор"
мування інституційних засад правовідносин відповідних
типів депозитних корпорацій, проте цілком врегульований
лише правовий статус банків.
Визначення статусу кредитних спілок як неприбутко"
вих не дає змоги порівнювати основні показники та ефек"
тивність їх діяльності з аналогічними показниками діяль"
ності банків. Коректне та допустиме порівняння банків з
кредитними спілками можливе лише у межах одного з
підсекторів депозитних корпорацій.
Розвиток підсектора приватних депозитних корпо"
рацій повинен грунтуватися на визначенні загальної мети,
завдань, принципів та методів здійснення їх діяльності.
Угрупування банків та кредитних спілок можна спо"
стерігати у дослідженому вище підсекторі депозитних кор"
порацій, що контролює уряд. У згаданому підсекторі як
банки, так і кредитні спілки, перш за все, є установами, що
втілюють політику держави. Наявність у переліку кредит"
них спілок (які, до речі, як і Національний банк України, є
неприбутковими організаціями) не може бути віднесено до
перешкод, що здатні деформувати або гальмувати впро"
вадження державної політики.
У підсекторі приватних депозитних корпорацій визна"
чення основних рушійних мотивів їх функціонування має
вирішальне значення для дослідження інституцій, що фун"
кціонують за принципами саморегулювання, самоокуп"
ності та самофінансування, розмежування джерел форму"
вання капіталу на власні й позичені та ін. Формування при"
бутку є важливим мотивом діяльності суб'єктів господа"
рювання. Статус неприбуткової установи виносить на по"
верхню формальну відсутність зацікавленості в отриманні
прибутку кредитною спілкою, переносячи мотив отриман"
ня прибутку на її членів. Члени кредитної спілки отриму"
ють вигоди двох типів: безпосередні фінансові вигоди та
опосередковані як споживачі фінансових послуг, які надає
кредитна спілка своїм членам. У такому випадку
відсутність формального мотиву щодо отримання та мак"
симізації позитивного фінансового результату кредитною
спілкою фактично виступає як "інституційна маска" мо"
тивації інтересів її членів.
Незважаючи на велику кількість відмінностей між бан"
ками та кредитними спілками, які належать до підсектора
приватних депозитних корпорацій, необхідно відзначити,
що усі види фінансових установ мають мотивацію щодо
максимізації фінансових результатів.
Третім підсектором, який виокремлено у секторі де"
позитних корпорацій, є "депозитні установи, включені у
сферу охоплення сектора депозитних корпорацій", до них
відносимо такі типи установ:
— а) установи, офіційно визначені як банки,
б) інші;
— страхові корпорації;
— пенсійні фонди;
— дилери цінних паперів;
— інвестиційні фонди;
— інші фінансові посередники;
— фінансові компанії;
— фінансові лізингові компанії;
— компанії"носії;
— спеціалізовані фінансові посередники;
— фінансові допоміжні підрозділи;
— валютний ринок та ринок цінних паперів;
— корпорації фінансового гарантування;
— брокери й агенти;
— страхові та пенсійні допоміжні підрозділи;
— компанії з обміну іноземної валюти;
— інші фінансові допоміжні підрозділи.
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До цієї групи відносяться фінансові
установи, інститути та агенти, що тією чи
ȾȿɉɈɁɂɌɇȱ ɄɈɊɉɈɊȺɐȱȲ
іншою мірою обслуговують ринок гро"
шей, контрольовані урядом та приватні
депозитні корпорації.
ɉɿɞɡɜɿɬɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ , ɨɯɨɩɥɟɧɿ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ
Розглядаючи перелік установ, що яв"
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ
ляють собою досліджуваний сектор, не"
обхідно подати їх класифікацію відпові"
дно до виконуваних депозитними уста"
новами функцій, включених до сфери
ɇɚɞɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ
охоплення сектора депозитних корпо"
ɉɪɢɜɚɬɧɿ
 ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ;
ɍɪɹɞɨɦ
рацій, та відношення до інших депозит"
 ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ;
них установ (рис. 2).
 ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ;
Подальша класифікація враховує
 ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ;
функції включених у відповідний сектор
 ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ;
ɉɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹ
закладів, установ, що офіційно визнані
 ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ;
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
як банки, та інших, які мають бути при"
 ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɧɨɫɿʀ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ
єднані до сектора приватних депозитних
 ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ;
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿ
установ. Важливим елементом є фінан"
 ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ;
 ɚ) ɭɫɬɚɧɨɜɢ,
сові установи, що безпосередньо нада"
 ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ;
ɨɮɿɰɿɣɧɨ
ють фінансові послуги та співпрацюють
 ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ
із депозитними корпораціями (як при"
 ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ .
ɛɚɧɤɢ;
ватними, так і контрольованими урядом)
 ɛ) ɿɧɲɿ.
і створюють умови для проведення опе"
рацій.
Сукупність депозитних закладів
формує інституційний простір їх реалі"
ɋɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ
зації. У сучасних умовах сектор депозит"
 ɞɢɥɟɪɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ;
них корпорацій не може обійтися без до"
 ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɬɚ ɪɢɧɨɤ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ;
даткових фінансових послуг та інститу"
 ɛɪɨɤɟɪɢ ɬɚ ɚɝɟɧɬɢ;
ційної інфраструктури проведення
 ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ.
фінансової діяльності, що дає змогу дос"
ліджувати сектор депозитних корпо"
рацій як цілісний інституційний сегмент,
який має ієрархічну внутрішню будову.
Після розгляду внутрішньої будови
Ⱦɟɩɨɡɢɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɭ
досліджуваного сектора перейдемо до
ɫɮɟɪɭ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɫɟɤɬɨɪɭ
його безпосереднього аналізу.
Наразі, як свідчать показники табл.
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ
1, інституційний устрій сектору депозит"
них корпорацій не вирізняється багат"
Рис. 2. Класифікація сектора депозитних корпорацій відповідно
ством спектра. На цей час зафіксовано
до виконуваних депозитними установами функцій*
наявність 176 банківських установ, з
яких 5 контролює уряд.
*Джерело: розроблено автором.
З даних табл. 1 можемо бачити, що
за період 2010 — 2011 рр. відбулося зменшення кількості розрахованого співвідношення, можна чітко визначити два
банків з 182 до 176, яке відбулося за рахунок комерційних етапи: "передкризовий", що характеризується повільним
банків. Збільшення кількості банків, які контролює уряд, зменшенням установ, які перебували у режимі ліквідації,
із 2 у 2009 р. до 5 у 2010 р. зумовлено не стратегічними ціля" та "кризовий", у якому співвідношення стрімко зростає.
Визначений інституційний регрес сектора депозитних
ми посилення сегмента державних банків, а тактичними
антикризовими заходами, спрямованими на підтримання корпорацій виявляється у його нездатності до проведен"
банківських установ, які перебували у кризовому стані, з ня ефективної грошово"кредитної політики. Уникаючи
метою їх рекапіталізації. "Нові" державні банки Ю. Ско" інституційного аналізу досліджуваного сектора, у вітчиз"
лотяний назвав "валізою без ручки", характеризуючи няній науковій думці більш вживаним є твердження, згідно
відсутність стратегії управління сектором банків, що кон" з яким здійснювати монетарне регулювання повинна лише
банківська система на чолі з НБУ. У такому випадку мере"
тролюються урядом [14].
Інституційне охоплення сектора депозитних корпо" жа комерційних банків, що є контрольованою Національ"
рацій, що подано у [10], дає змогу значно поширити спектр ним банком, впроваджує його монетарну політику. Відпо"
депозитних корпорацій, які могли б здійснювати свою відно до цього за усі вади грошово"кредитної політики несе
відповідальність лише НБУ. Проте інституційний регрес
діяльність на теренах України.
Аналіз сектора депозитних корпорацій, які здійсню" підконтрольного сектора, визначений вище, стає перешко"
ють свою діяльність в Україні, дає змогу встановити дою на шляху реалізації будь"яких керівних рішень та за"
відсутність інституційного розвитку досліджуваного сек" ходів.
тору. Зазначена тенденція виявляється у стійкій, консер"
ВИСНОВКИ
вативній структурі, яка побудована лише на трьох типах
Проведені у статті дослідження дали змогу встанови"
депозитарних корпорацій, браку нових інституційних
форм депозитних корпорацій та відсутності стратегічно" ти інституційний регрес сектора депозитних корпорацій
го розвитку депозитних корпорацій, контрольованих уря" України, що набрав сили в умовах кризи та продовжуєть"
ся дотепер. Слабкість інституційної побудови досліджу"
дом.
Можемо сформулювати гіпотезу: сектор депозитних ваного сектора стає перешкодою для проведення ефектив"
корпорацій перебуває наразі у стані інституційного рег" ної грошово"кредитної політики. Отримані наукові резуль"
ресу, що доводиться кількістю установ, які знаходяться у тати дають змогу досягти основної мети дослідження та
режимі ліквідації: у 2005 р. — 20 установ, у 2011 р. — 21 виконати поставлені завдання.
Проведене теоретичне узагальнення та вирішення ак"
установа. Найнижчий показник припадає на 2009 р. — 13
установ, що можна пояснити передкризовим "перегрівом" туального науково"практичного завдання стало підставою
фінансової системи, який викликано наявністю зайвої для наступних висновків.
1. Визначено значення депозитних корпорацій у фор"
ліквідності у секторі депозитних корпорацій. Розрахував"
ши співвідношення депозитних корпорацій, що знаходять" муванні грошових агрегатів та грошової бази, яка полягає
ся у режимі ліквідації, до загальної кількості депозитних в активному створенні депозитними установами грошових
корпорацій, подамо його у табл. 1. Виходячи з динаміки агрегатів М1, М2 та М3.
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Таблиця 1. Структура сектору депозитних корпорацій України у 2005—2011 рр.*

* Укладено на основі [19].

2. Доведено, що існує нагальна потреба у розробці Дер"
жавної Стратегії та Концепції розвитку депозитних кор"
порацій, які контролює уряд, з метою збільшення інсти"
туційного спектра депозитних корпорацій та формування
відповідних векторів, що впливатимуть на розвиток усьо"
го сектора депозитних корпорацій.
3. Розкрито роль кожного зі структурних елементів
сектора депозитних корпорацій. Визначено, що нагальною
потребою фінансової системи є розвиток спеціалізованих
депозитарних закладів та підвищення рівня інклюзивності
населення у сектор депозитних корпорацій.
4. Запропонована класифікація сектора депозитних
корпорацій за функціональним призначенням шляхом
структурування депозитних корпорацій, включених у сфе"
ру охоплення досліджуваного сектору.
5. Подано тлумачення терміна "інституційна маска" як
нормативно закріплений стан, який створює умови для
приховування справжніх мотивів певних інститутів.
6. Проведена оцінка стану депозитних корпорацій Ук"
раїни, на її підставі визначено поточний стан дослі"
джуваного сектора як стан інституційного регресу, який
характеризує якісний стан інституційної динаміки, проти"
лежний розвитку, що вирізняється зменшенням спектра й
кількості інститутів, спрощенням їх функціонування, роз"
ривом комунікаційних зв'язків та зменшенням інфраструк"
турного навантаження.
Подальші наукові розвідки здійснюватимуться шляхом
розкриття вад сучасної монетарної політики.
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