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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Банківська сфера виступає посередником у перерозподілі

наявних фінансових ресурсів та слугує одним з індикаторів
соціально-економічного стану будь-якої країни, а тому має
постійно перебувати в полі зору як законодавчих, так і вико-
навчих органів державної влади. Також ускладнення діяль-
ності банків та зростання конкуренції на ринку банківських
послуг, який функціонує в складних економічних умовах
(зрост ання реального ВВП у 2013 році становив 0%, відбуло-
ся зниження приросту промислового виробництва на 4,7%
[13]), обумовлює необхідність контролю за його діяльністю та
якістю наданих послуг. А отже, при регулюванні ринку банкі-
вських послуг повинні бути досліджені та враховані усі аспек-
ти застосування як державних заходів впливу, так і саморегу-
лювання.

Ринок банківських послуг має складну структуру, а на
його розвиток впливають чинники, які мають не тільки еко-
номічний характер (кількісні показники), але й якісні — до-
віра споживачів, стан розвитку інформаційних технологій.
Тому актуальним є вивчення механізмів регулювання бан-
ківської сфери та аналіз сценаріїв можливого розвитку кон-
фліктних ситуацій під впливом керованих факторів та зов-
нішнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізу системи банківського регулювання, його сутті

приділяють увагу у своїх роботах такі науковці: Є. Бонда-
ренко [3], Р. Гриценко [6], І. Д'яконова [7—8], О. Хаб'юк [16]
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та інші. Моделюванню розвитку банківської системи при-
свячено роботи І. Благуна [2], В. Вовка [5], О. Єлісєєвої [9]
та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження механізмів регулю-

вання банківської сфери та визначення стратегій розвитку
ринку банківських послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зміст поняття "механізм державного регулювання еко-

номіки" М. Корецький визначає як систему засобів, важелів,
методів і стимулів, за допомогою яких держава регулює еко-
номічні процеси, забезпечує реалізацію соціально-еконо-
мічних функцій [10]. Складовими механізму регулювання ви-
ступають ринкові регулятори, важелі державного впливу,
інститути соціального партнерства.

Залежно від суб'єкту, що здійснює регулювання ринку,
розрізняють саморегулювання та державне регулювання.
Органом державного регулювання ринку банківських по-
слуг виступає Національний банк України (НБУ). Форми,
методи та інструменти механізму державного регулювання
направлені на забезпечення стабільного функціонування не
тільки банківської сфери, а й економіки взагалі.

Метою діяльності саморегульованих організацій є за-
безпечення ефективної діяльності професійних учасників
цього ринку, які є їх членами, розробка й затвердження
правил, стандартів професійної поведінки, здійснення відпо-
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відного виду професійної діяльності, а також комплексно-
го вирішення проблемних питань із врахуванням точки зору
учасників ринку [12].

Об'єктом регулювання є економічні відносини, що скла-
даються в процесі надання банківських послуг та банківські
установи, що їх надають. При цьому система працює під
впливом певного навколишнього середовища. Це середови-
ще представлене політичною та правовою, демографічною,
техніко-економічною і соціально-культурною складовими
[11]. Більш детально механізм регулювання ринку банківсь-
ких послуг наведено у таблиці 1.

Ринок банківських послуг являє собою сукупність про-
понованих для продажу банківських послуг, що відповіда-
ють окремим групам банківських продуктів:

— ринок кредитних послуг;
— ринок інвестиційних послуг;
— ринок розрахунково-касових послуг;
— ринок депозитних послуг та інших.
Основним показником оцінки банківського ринку будь-

якої країни є не лише загальний обсяг активів банків у країні,
а також його відношення до ВВП, за допомогою якого мож-
на визначити ступінь фінансової безпеки банківської сис-
теми та її значущість для економіки кожної країни. Водно-
час, поширеною у банківській практиці є оцінка стану рин-
ку банківських послуг на основі визначення обсягів таких
основних його сегментів, як кредитний і депозитний, які є
основними індикаторами розвитку ринку загалом [15].

У роботі [4] дієвість механізму державного регулювання
оцінюється на основі показників, що відображають рівні ак-
тивності державного регулювання ринку фінансових послуг
та ефективності виконання ним контрольної функції. До по-
казників дієвості механізму державного регулювання ринку
банківських послуг України відносяться: кількість розробле-
них і прийнятих НБУ нормативно-правових документів,
кількість виданих ліцензій, проведених у періоді перевірок,
та вжитих за результатами цих перевірок заходів впливу.

Побудуємо когнітивну модель ринку банківських послуг
для аналізу сценаріїв можливого розвитку конфліктних си-
туацій під впливом керованих факторів та зовнішнього сере-
довища. Спочатку необхідно проаналізувати фактори впли-
ву на ринок банківських послуг, що дозволить відслідкувати
взаємозв'язки та поєднати усі фактори в єдину систему.

На розвиток банківської системи значний вплив мають
фактори зовнішнього середовища, що обумовлює не-
обхідність постійного відстеження тенденції їх зміни бан-

ківськими установами з метою внесення відповідних коригу-
вань до конкурентної стратегії банку, підвищення обгрунто-
ваності управлінських рішень, спрямованих на забезпечення
сталої конкурентної позиції на ринку банківських послуг [5].

До факторів зовнішнього середовища належать еко-
номічні, політичні, правові, соціокультурні, науково-
технічні, міжнародні, географічні, екологічні, демографічні.

Найбільш впливовою групою факторів зовнішнього се-
редовища є група економічних факторів [5]. До цієї групи
належать:

— темп економічного зростання;
— тенденції зміни валового внутрішнього продукту;
— рівень інфляції;
— сальдо торгового балансу;
— напрями грошово-кредитної політики НБУ;
— рівень безробіття тощо.
У роботі  [1] до факторів зовнішнього середовища відно-

сять ВВП, інфляцію, доходи населення, середню заробітну
плату, курс долара США. Зміна реального ВВП демонструє
її реальний стан та дозволяє зробити висновки щодо зрушень
у попиті на банківські послуги. Показник інфляції (її темпи)
демонструє здатність клієнтів споживати визначену кількість
банківських послуг за певний період. Рівень безробіття, ре-
альна середня заробітна та показники доходів населення
здійснюють неоднозначний вплив на політику банку. Спос-
тереження за коливанням курсу долара США є обов'язко-
вою компонентою аналізу зовнішнього середовища банку.

Фактори впливу на розвиток ринку банківських послуг,
які можуть спровокувати як покращення, так і погіршення
роботи банківської системи країни, можна згрупувати за
такими ознаками: чинники зовнішнього середовища прямої
дії (державне регулювання, споживачі, умови функціону-
вання ринку); чинники зовнішнього середовища непрямої
дії (інноваційні технології, політичні обставини, природні
умови, правове середовище, міжнародна ситуація).

Найпростішою когнітивної моделлю є знаковий орієн-
тований граф — когнітивна карта [14]:

(1),

де  — множина вершин, вершини ,  є
елементами досліджуваної системи;

Е — множина дуг, дуги ,  відобра-

жають взаємозв'язки між вершинами  та  . (позитивний

зв'язок (цільна лінія) — при збільшенні значення одного

Таблиця 1. Механізм державного регулювання ринку банківських послуг
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фактору збільшується значення іншого, від'ємний зв'язок
— збільшення значення одного фактору призводить до
зменшення значенні іншого і навпаки (пунктирна лінія)).

Когнітивна модель відображає причинно-наслідкові
зв'язки та є сукупністю знань про ринок банківських послуг
та зовнішніх впливів на нього.

На рисунку 1 вершини, що мають сірий колір, — це ек-
зогенні фактори, до яких не входять ніякі зовнішні зв'язки.
Інші вершини — ендогенні фактори, які мають хоча б один
зовнішній зв'язок.

До екзогенних факторів будемо відносити форс-ма-
жорні обставини (фактори, що спричинені природними яви-
щами); стан світової економіки (глобальні інтеграційні яви-
ща спричиняють значний вплив світової економіки на стан
національної); уряд (політика уряду, державне регулюван-
ня); політичну стабільність (політичні зміни впливають на
усі сфери життя суспільства); вплив МВФ (розуміємо кре-
дитну лінію МВФ України).

До ендогенних факторів відносимо:
— обсяг інвестицій;
— стан економіки (темп економічного зростання, обсяг

ВВП, рівень безробіття населення, рівень інфляції);
— технології (інноваційна діяльність, запровадження

нових інформаційних технологій, які виступають вагомим
чинником конкурентоспроможності банків);

— добробут населення (рівень мінімальної заробітної
плати, прожиткового мінімуму, ВВП на душу населення);

— політика НБУ (важелі впливу НБУ на комерційні бан-
ки України через використання обов'язкового резервуван-
ня, облікової ставки, штрафних санкцій);

— політика уряду в банківській сфері (визначається су-
купністю інструментів регулювання банківської сфери, ви-
користання податків, розподіл бюджету);

— якість банківських послуг (з точки зору споживачів
якість послуги передбачає: швидкість обслуговування, пе-
релік послуг, режим роботи банку, наявність помилок,
якість консультування, привітність працівників тощо);

— довіра споживачів (під даною вершиною розуміється
довіра споживачів до банківської системи, яка значною
мірою формується на основі суб'єктивних факторів).

Цільовою вершиною є ринок банківських послуг.
Елементи системи мають певні зв'язки між собою:
— чим кращій розвиток ринку банківських послуг, тим

кращій стан економіки;

— чим кращі показники національної економіки, тим
краще розвивається ринок банківських послуг;

— чим краще політика уряду у банківській сфері (тобто
продумана, чітка, прозора), тим краще функціонує ринок
банківських послуг;

— чим краще політика НБУ (тобто продумана, чітка,
прозора), тим краще якість наданих банківських послуг, тим
краще функціонування ринку банківських послуг;

— чим краще якість наданих банківських послуг, тим
більше довіра споживачів до банків;

— чим вищим є рівень довіри до банківської системи,
тим частішим є використання банківських послуг (депозитні
вклади, кредити та інші);

— чим кращий ринок банківських послуг (прозорість
діяльності банків), тим більше довіра споживачів;

— конкуренція на ринку банківських послуг вимагає
надання більш якісних послуг;

— інвестиційний клімат формує загальна політична си-
туація в країні та політика уряду, що впливає на загальний
обсяг інвестицій;

— запровадження нових інформаційних технологій кон-
тролюється політикою уряду у банківській сфері;

— підвищення якості, удосконалення процедур надан-
ня банківських послуг залежить від можливості викорис-
тання новітніх технологій;

— чим більше обсяг інвестицій, тим кращий розвиток
національної економіки;

— на стан економіки також впливають політика уряду,
стан світової економіки та форс-мажорні обставини;

— чим кращій стан економіки, тим більший добробут
людей;

— чим кращий стан економіки, тим більша довіра спо-
живачів;

— чим більший добробут людей, тим більша здатність
населення до заощаджень, більш активно розвивається ри-
нок банківських послуг;

— чим більший обсяг інвестицій, тим кращий розвиток
ринку банківських послуг.

У даній моделі всі контури є позитивними [14]. Одним з
таких контурів в даній моделі є послідовність вершин: "стан
економіки" — "добробут населення" — "ринок банківських
послуг" — "стан економіки", який має такий сенс: знижен-
ня добробуту населення, яке є проявом погіршення стану
економіки, призводить до погіршення стану ринку банківсь-
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Рис. 1. Модель розвитку ринку банківських послуг
Складено авторами самостійно.
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ких послуг, що негативно впливає на систему та загальне
уповільнення розвитку економіки.

Інтерпретація позитивного контуру "стан економіки" —
"довіра споживачів" — "ринок банківських послуг" — "стан
економіки": погіршення загальної економічної ситуації
спричиняє панічні настрої населення, що знижує довіру до
банківського сектору зокрема, що спричиняє вилучення
коштів з банківської системи, що має ланцюгову реакцію не-
гативних, кризових явищ в економіці.

Ще одним контуром в графі є наступна послідовність: "ри-
нок банківських послуг" — "якість банківських послуг" — "дов-
іра споживачів" — "ринок банківських послуг", яка має наступ-
ну інтерпретацію: конкуренція на ринку банківських послуг фор-
мує політику банків щодо надання більшого спектру послуг та
контроль за їх якістю, що позитивно впливає на довіру спожи-
вачів, яка спричиняє більше використання послуг банків.

Позитивні контури є такими, що підсилюють нестабільність
у системі. Проаналізуємо когнітивну карту, яка складається з
вершин, що входять до таких контурів, на стійкість. Матриця
суміжності такого орієнтованого графу має вигляд:
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За допомогою ППП Maple знайдемо вектор власних
значень матриці суміжності. Результати розрахунків (0; 1,77;

-0,88+0,59 ; -0,88-0,59 ; 0) показують, що існують значення
власних чисел, які перевищують по абсолютній величині
одиницю — тобто граф є імпульсно нестійким для всіх про-
стих імпульсних процесів.

Для подальшої побудови можливих сценаріїв розвитку
застосовуються імпульсні процеси [14]. Суть цього процесу
полягає в тому, що в одній з вершин задається збурення, яке
спричиняє зміну показників всіх інших вершин по ланцюгу.

Спочатку визначимо динаміку імпульсу у вершині "ри-
нок банківських послуг" при впливі екзогенних факторів
(рис. 2а) та при збуренні у вершинах "обсяг інвестицій", "тех-
нології", "політика НБУ", "політика уряду у банківській
сфері" (рис. 2б). На рисунку 2 по осі абсцис відкладені так-
ти моделювання (час t), по осі ординат — числа, що відоб-
ражають зміни відповідних вершин.

Зміна параметра вершини "ринок банківських послуг" у
момент часу t при впливі екзогенних факторів (рис. 3а) та
вершин "обсяг інвестицій", "технології", "політика НБУ",
"політика уряду у банківській сфері" (рис. 3б).

Найбільший вплив на систему мають такі вершини: об-
сяг інвестицій, уряд, політика уряду у банківській сфері,
політика НБУ. В динаміці система не стійка до збурень, що
бачимо із графіків: процеси розвиваються по висхідній (по-
зитивно чи негативно).

Наведена модель є першим етапом дослідження систе-
ми, яка призначена для відображення зовнішніх факторів
впливу на розвиток ринку банківських послуг та аналізу вла-
стивостей цієї структури.

ВИСНОВКИ
У статті побудовано когнітивну модель розвитку ринку

банківських послуг, у якій враховано різні фактори впливу
зовнішнього середовища (екзогенні та ендогенні). Імпульс-
ний аналіз показує, що для стабілізації та розвитку ринку
банківських послуг, найбільше значення має обсяг інвес-
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Рис. 2. Динаміка імпульсів у вершині ринок банківських послуг при впливі одного з факторів легенди
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Рис. 3. Динаміка параметрів у вершині ринок банківських послуг при впливі одного з факторів легенди
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тицій та механізми державного регулювання. Напрямом
подальших досліджень може бути статичний аналіз орієн-
тованого графу та перехід до динамічного аналізу можли-
вих сценаріїв розвитку у часі.
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