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WAYS AND MECHANISMS OF HARMONIZATION  
OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF THE BANKING SYSTEM’S 
DEVELOPMENT AND THE IMPLEMENTATION  
OF THE STRUCTURAL REFORMS  
OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE
Стаття присвячена актуальним питанням визначення пріоритетних напрямів та ме-

ханізмів узгодження інституційного забезпечення розвитку банківської системи та реалі-
зації структурних реформ національної економіки України. Обґрунтовано необхідність мак-
симального використання потенціалу банківської системи як базової основи майбутнього 
соціально-економічного зростання держави та реалізації ефективних структурних реформ 
національної економіки. Ідентифіковано основні напрями забезпечення конвергенції інсти-
туційного забезпечення розвитку банківської системи та реалізації структурних реформ 
економіки України. Автором агреговано та окреслено роль механізму узгодження інститу-
ційного забезпечення розвитку банківської системи та реалізації структурних реформ на-
ціональної економіки.

Ключові слова: структурне реформування, потенціал банківської системи, напрями та 
механізми, модернізація економіки, конвергенція, інституційне забезпечення, економічне 
зростання.

Статья посвящена актуальным вопросам определения приоритетных направлений и 
механизмов согласования институционального обеспечения развития банковской системы 
и реализации структурных реформ национальной экономики Украины. Автором обобщена 
необходимость максимального использования потенциала банковской системы как базовой 
основы будущего социально-экономического роста государства и реализации эффективных 
структурных реформ национальной экономики. Идентифицированы основные направления 
обеспечения конвергенции институционального обеспечения развития банковской системы 
и реализации структурных реформ экономики Украины. Автором агрегирован и определен в 
своем практическим значении механизм согласования институционального обеспечения раз-
вития банковской системы и реализации структурных реформ национальной экономики.

Ключевые слова: структурное реформирование, потенциал банковской системы, на-
правления и механизмы, модернизация экономики, конвергенция, институциональное обе-
спечение, экономический рост.
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The article is devoted to topical issues of the definition of priority directions and mechanisms 
of coordination of institutional support of the development of the banking system and the imple-
mentation of structural reforms of the national economy of Ukraine. The purpose of the article is 
to identify scientifically priority ways and to develop a targeted mechanism of the convergence of 
institutional support of the banking system’s development and the implementation of structural 
reforms of the national economy. It has concluded that the institutional environment of the devel-
opment of the banking system have characterized by structural imperfections and does not meet 
the real demands of the strategic priorities of the transformation of the national economy. It has 
substantiated the necessity to use in maximum level the potential of the banking system as a ba-
sic of the future socio-economic growth of the state and the implementation of effective structural 
reforms of the national economy. The author in the article has identified the main directions of 
ensuring the convergence of institutional support of the development of the banking system and 
the implementation of structural reforms in Ukraine’s economy. Among the most important are sec-
torial, spatial and territorial, social and economic, external and economic, resource-reproductive. 
It has proposed the ways of realization of directions of maintenance of institutional development of 
banking system and realization of structural national economy of Ukraine. It has aggregated and 
defined the role of the mechanism of coordination of institutional support for the development of 
the banking system and the implementation of structural reforms of the national economy. Author 
has summarized that effective functioning of this mechanism will create preconditions for providing 
a systemic impetus to socio-economic transformations in the state: improving the efficiency of the 
national economy sector’s development, improving welfare and quality of life, improving social 
justice distribution of material goods in society, protection of national interests in global struggle 
competition for access to natural resources.

Keywords: structural reform, potential of the banking system, ways and mechanisms, modern-
ization of economy, convergence, institutional support, economic growth.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Активізація процесів 
трансформаційних соціально-економічних пе-
ретворень потребує конвергенції інституційного 
забезпечення розвитку банківської системи та 
реалізації структурних реформ національної 
економіки. Це дозволить усунити інституційні 
суперечності в процесі суспільно-економічного 
обміну, нівелювати ризики виникнення конфлік-
тів інтересів під час імплементації структурних 
змін, мінімізувати обсяги трансакцій витрат ви-
робничо-господарських комплексів національ-
ної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Проблема функціону-
вання та розвитку банківської системи України, 
в умовах фінансово-економічних потрясінь та 
структурних змін у ключових галузях національ-
ної економіки, була у полі зору багатьох вітчиз-
няних науковців-економістів. Зокрема, про рин-
ковий трансформаційний потенціал банківських 
інститутів та проблеми його реалізації у своїх 
дослідженнях описували Решетило В. П. [1], Іва-
щук І., Іващук О. [2], Огерчук М. О. [3], Чайков-
ський Я. І. [4], Васильців Т. [5; 6]. Вплив розвитку 
інформаційного суспільства на функціонування 
банківського та реального сектору економіки оці-

нювали у наукових працях Звєряков М. І., Жер-
децька Л. В. [7], Гулей А. І. [8], Ткаченко О. І. [9], 
Корнівська В. О. [10], Папп В. В. [11], Баранов-
ський О. І. [12], Мульска О.П. [13; 14].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Незважаючи на ґрунтовні до-
слідження, поза увагою науковців залишалися 
питання пов’язані з формуванням конкретних 
напрямів та механізмів узгодження інституцій-
ного забезпечення розвитку банківської сис-
теми та реалізації структурних реформ націо-
нальної економіки України. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є ідентифікація 
пріоритетних напрямів та розробка цільового 
механізму конвергенції інституційного забезпе-
чення розвитку банківської системи та реаліза-
ції структурних реформ національної економіки.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. На сьогодні, інституційне 
середовище розвитку банківської системи від-
значається структурною недосконалістю й не 
відповідає реальним запитам стратегічних пріо-
ритетів трансформацій національної економіки.

Очевидно, що об’єктивна багатовекторність 
й масштабність соціально-економічних транс-
формаційних перетворень потребує ідентифі-
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кації пріоритетних напрямів конвергенції інсти-
туційного забезпечення розвитку банківської 
системи та реалізації структурних реформ на-
ціональної економіки, що сформує передумови 
для подальшого обґрунтування ефективних за-
собів усунення інституційних протиріч та мобілі-
зації ресурсного базису в цьому сегменті еконо-
мічних відносин (рис. 1).

Цілком логічно, що обґрунтовані напрями 
конвергенції інституційного забезпечення роз-
витку банківської системи та реалізації струк-

турних реформ національної економіки вима-
гають розробки диференційованих засобів для 
досягнення цієї конвергенції. Так, узгодження 
інституційного забезпечення в межах галу-
зево-секторального напряму спрямоване на 
покращення взаємодії банківської системи із 
суб’єктами господарювання в ході оптимізації 
процесів розподілу та переміщення капіталу, 
що має на меті формалізацію раціональної га-
лузево-секторальної структури національної 
економіки на засадах своєчасного реагування 

Галузево-
секторальний

Передбачає націленість на побудову інституційного 
базису формування оптимальної галузево-
секторальної структури економіки на засадах макси-
мізації ефективності  бізнес-процесів у відповідності 
до наявного природно-ресурсного потенціалу.

Просторово-
територіальний 

Орієнтований на вдосконалення інституційної під-
тримки вирівнювання диспропорцій просторово-
територіального розвитку держави, шляхом покра-
щення фізичної та економічної доступності населен-
ню можливостей використання наявних благ. 

Соціально-
економічний 

Полягає у формуванні належного рівня інституцій-
ного забезпечення соціально-економічних перетво-
рень на засадах покращення соціальної справед-
ливості розподілу матеріальних благ в процесі 
суспільно-економічного обміну.

Зовнішньо-
економічний

Передбачає покращення інституційної підтримки 
процесів трансформації зовнішньоекономічних від-
носин через взаємоузгодження вітчизняних і міжна-
родних інституційних норм у контексті захисту 
національних інтересів держави.

Ресурсно-
відтворювальний

Спрямований на формування інституційного базису 
стимулювання відтворювальних процесів на засадах 
раціонального природокористування, екологізації 
виробничо-господарських відносин та використання 
ресурсно-ощадних технологій.

НАПРЯМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рис. 1. Напрями конвергенції інституційного забезпечення розвитку банківської системи  
та реалізації структурних національної економіки України 

Джерело: побудовано автором 
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на виклики та потреби виробничо-господар-
ських комплексів в умовах обмеженості ресур-
сів і загострення конкурентної боротьби на рин-
ках. З огляду на це, доцільним є забезпечення 
стратегічної спрямованості на формування та-
ких засобів: 

1) реалізація заходів інституційної підтрим-
ки посилення тенденцій стосовно врахування 
галузево-секторальних особливостей суб’єктів 
господарювання з боку банківських установ в 
процесі задоволення їх запитів і потреб на за-
садах врахування сезонних, техніко-техноло-
гічних, процедурних та інших видів специфіка-
цій організації економічних відносин; побудови 
гнучкої банківської політики встановлення від-
соткових ставок за користування кредитними 
ресурсами з урахуванням пріоритетності сти-
мулювання розвитку стратегічних галузей на-
ціональної економіки в контексті формування 
раціональної виробничо-галузевої структури 
останньої; 

2) взаємоузгодження інституційних механіз-
мів розвитку банківської системи та підтримки 
малого й середнього підприємництва, шляхом 
посилення стратегічної ролі останнього в про-
грамно-інституційних документах у досягнен-
ні стратегічних пріоритетів створення нових 
ланцюгів формування доданої вартості, роз-
ширеного відтворення, активізації занятості 
населення, суспільно-економічного обміну, 
стимулювання конкурентних відносин і форму-
вання потужного прошарку середнього класу 
в суспільстві; забезпечення інституційної під-
тримки стимулювання процесів трансформації 
неформальних форм зайнятості населення у 
формалізовані підприємницькі структури через 
імплементацію інструментів надання пільгових 
кредитних ресурсів населенню для започатку-
вання власного бізнесу; формування інститу-
ційних передумов для полегшення процедури 
реалізації масштабних інвестиційно-інновацій-
них проектів у секторі малого та середнього 
підприємництва на засадах співфінансування 
держави, банківських установ і представників 
бізнесу; 

3) стимулювання розвитку інтеграційних про-
цесів між банківською системою та суб’єктами 
господарювання національної економіки на за-
садах посилення інформаційно-комунікаційної 
взаємодії між банківськими й галузевими ін-
ституційними об’єднаннями (асоціаціями, кон-
сорціумами, спілками тощо), підвищення рівня 
довіри між банківськими установами та пред-

ставниками бізнесу, розширення для бізнесу 
діапазону використовуваних банківських послуг 
і продуктів, зміцнення інституційних механізмів 
захисту банківської таємниці та мінімізація пе-
реліку підстав для її розкриття третім особам, 
завершення чіткої інституціоналізації процеду-
ри зміни прав власності в процесі виникнення 
судово-господарських спорів.

Конвергенція інституційного забезпечення 
функціонування банківської системи та струк-
турного реформування національної економіки 
в сегменті вирівнювання просторово-терито-
ріальних диспропорцій держави передбачає 
формування ресурсних резервів для подолан-
ня наявного структурного дисбалансу між роз-
витком сільських та урбанізованих територій, 
який носить дестабілізуючий вплив на процеси 
суспільно-економічного обміну в регіонально-
му вимірі. Для цього доцільним є забезпечен-
ня стратегічної орієнтації на вдосконалення 
методологічного апарату інституційного про-
грамування стимулювання розвитку міських та 
урбанізованих територій на засадах встанов-
лення планових індикаторів вирівнювання про-
сторово-територіальних диспропорцій й чітких 
строків їх досягнення, ідентифікації механізмів 
посилення ролі банківської системи у процесах 
розвитку територій, забезпечення інституційної 
координації розбудови мережі об’єктів банків-
ської системи в регіонах й покращення доступ-
ності банківських послуг для населення. Важли-
вим аспектом є активізація взаємодії суб’єктів 
банківської системи з місцевими державними 
адміністраціями та органами місцевого само-
врядування в контексті підвищення рівня бю-
джетно-ресурсної спроможності сформованих 
об’єднаних територіальних громад та їх здат-
ності до ведення конкурентної боротьби за ре-
сурси. Доцільним є посилення ролі банківської 
системи в процесах забезпечення бюджетної 
ліквідності об’єднаних територіальних громад, 
їх спроможності забезпечити належний рівень 
виконання делегованих їм повноважень і під-
вищення оперативності здійснення бюджетних 
трансакцій в контексті задоволення інтересів і 
потреб населення. 

Імплементації заходів організаційно-еконо-
мічної підтримки потребують процеси розви-
тку кредитних відносин банківських установ та 
об’єднаних територіальних громад, що перед-
бачає вдосконалення інституційного регулю-
вання цих відносин, шляхом реалізації інстру-
ментів здешевлення кредитних ресурсів для 
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територіальних громад, насамперед, через 
використання потужностей мережі банківської 
системи державної форми власності, погли-
блення спеціалізації банківських установ на 
обслуговуванні інтересів місцевих громад, а та-
кож подолання уставлених інституційно-психо-
логічних бар’єрів щодо розвитку кредитування 
об’єднаних територіальних громад, які сформо-
вані в суспільстві. 

Конвергенція інституційного забезпечен-
ня розвитку банківської системи та реалізації 
структурних реформ національної економіки 
за напрямом соціально-економічних трансфор-
мацій, з однієї сторони, передбачає інститу-
ційну переорієнтацію стратегічних пріоритетів 
функціонування банківського сектору в сегмент 
підтримки найбільш незахищених верств на-
селення, а з іншої – пошуку джерел і механіз-
мів фінансування соціально-економічних пе-
ретворень у контексті покращення соціальної 
справедливості розподілу матеріальних благ в 
суспільстві. У зв’язку з цим, доцільною є націле-
ність на реалізацію таких заходів:

– формалізацію ефективних механізмів та 
інструментів посилення інституційного контр-
олю НБУ за розвитком банківської системи 
держави, шляхом реалізації превентивних за-
собів протидії монополізації окремих сегмен-
тів банківського ринку; стимулювання мотивів і 
стимулів до підвищення соціальної справедли-
вості розподілу банківського капіталу в процесі 
суспільно-економічного обміну; запобігання ри-
зиків виникнення тіньових банківських структур, 
що, головним чином, орієнтовані на обслугову-
вання комерційних інтересів бенефіціарів окре-
мих фінансово-промислових груп й, апріорі, 
неспроможні реалізувати базові функції банків-
ської системи в ході структурного реформуван-
ня національної економіки; зменшення масшта-
бів обігу тіньових потоків фінансових ресурсів в 
національній економіці через продовження під-
тримки тенденцій розвитку безготівкових розра-
хунків, як між господарюючими суб’єктами, так і 
на споживчому ринку;

– покращення доступності іпотечного кре-
дитування для населення, насамперед молоді, 
через реалізацію інституційних механізмів удо-
сконалення державних програм кредитування 
житла, підвищення їх ресурсно-функціональної 
спроможності, розвиток співпраці будівельних 
компаній з банківськими установами в сегменті 
реалізації проектів пільгового іпотечного креди-
тування та будівництва доступного житла «еко-

ном-класу», зменшення бюрократичного на-
вантаження на процес оформлення іпотечних 
кредитів, формування бюджетних ресурсних 
резервів для можливості часткового відшко-
дування відсоткових ставок у межах іпотечних 
кредитів для молоді за кошти держави; 

– забезпечення інституційної підтримки роз-
витку відносин банківської системи та населен-
ня на засадах диверсифікації депозитних про-
грам, що представлені на ринку; підвищення 
безпеки й надійності збереження коштів, стиму-
лювання розвитку споживчого кредитування на-
селення, шляхом подолання соціально-психо-
логічних стереотипів і страхів у населення щодо 
придбання матеріальних благ й товарів довго-
тривалого вжиту за кредитні ресурси; реаліза-
ції пільгових пакетних програм банківського об-
слуговування найбільш соціально-незахищених 
верств населення (пенсіонери, студенти, тим-
часово безробітні тощо); посилення механіз-
мів гарантування безпеки захисту персональ-
них даних населення та надійності банківських 
трансакцій, що виконуються поза межами бан-
ківських установ з використанням інструментів 
інтернет-банкінгу; посилення відповідальності 
за здійснення незаконний банківських операцій 
та несанкціоноване втручання в діяльність бан-
ківських установ.

Наближення інституційного забезпечення 
розвитку банківської системи до стратегічних 
пріоритетів реформування національної еко-
номіки в сфері зовнішньоекономічних відносин 
потребує узгодження вітчизняного інституцій-
ного базису регулювання банківської діяльнос-
ті з досвідом передових міжнародних практик 
у контексті досягнення ключових цілей вироб-
ничо-господарських комплексів на зовнішніх 
ринках. 

Імплементація структурних реформ в сфе-
рі зовнішньоекономічних трансформацій по-
требує вдосконалення інституційного базису 
валютного регулювання. Нестабільність коти-
рувань національної валюти вносить деструк-
тивний вплив на процеси здійснення експорт-
но-імпортних операцій, посилює параметри 
невизначеності в сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. Подолання вказаних деструктивних 
тенденцій передбачає доцільність реалізації 
інституційних заходів такого характеру: побу-
дова інституційних важелів мінімізації ризиків 
використання ручних інструментів формування 
валютного курсу й встановлення останнього на 
засадах ринкових механізмів; протидія виник-
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ненню спекулятивних операцій на валютному 
ринку; забезпечення прогнозованості та послі-
довності політики НБУ на валютному ринку; по-
силення митного контролю в сфері переміщен-
ня готівкових валютних коштів через державний 
кордон України.

Впровадження інституційних змін потребує 
сфера здійснення експортно-імпортних опера-
цій суб’єктами господарювання національної 
економіки. Зокрема, доцільною є реалізація та-
ких заходів, як взаємоузгодження вітчизняного 
та міжнародного інституційного базису серти-
фікації та стандартизації виробничо-господар-
ських бізнес-процесів, імплементація дієвих 
механізмів контролю за процесами репатріації 
експортної виручки резидентів у межах підписа-
них експортних договорів й законності платежів 
на рахунки нерезидентів у процесі здійснення 
імпортних операцій, забезпечення інституційної 
підтримки стимулювання розвитку мережі уста-
нов вітчизняної банківської системи в основних 
торговельних державах-партнерах України.

Конвергенція інституційного забезпечен-
ня розвитку банківської системи та реалізації 
структурних реформ національної економіки за 
ресурсно-відтворювальним напрямом має пе-
редбачати забезпечення стратегічної орієнтації 
на таке:

1) розробку цільових програм банківської 
підтримки екологічно-інноваційного техніко-
технологічного переоснащення виробничо-гос-
подарських комплексів національної економіки 
на засадах реалізації механізмів пільгового кре-
дитування впровадження ресурсно-ощадних 
технологій, використання інструментів надан-
ня державних гарантій повернення кредитних 
ресурсів банкам у сфері енергозбереження, 
імплементації компенсаційних механізмів змен-
шення відсоткових ставок за кредитами, що ви-
дані на екологізацію виробничо-господарських 
бізнес-процесів і зменшення масштабів викиду 
шкідливих речовин в природні екосистеми;

2) наближення інституційного базису регулю-
вання банківської системи до викликів і потреб 
становлення процесів збалансованого розвитку 
економічної, соціальної та екологічної компо-
ненти національної економіки, шляхом пере-
орієнтації місій та цілей банківського сектору 
до фундаментальних засад сталого розвитку 
держави, формування мотиваційних механізмів 
і стимулів до підвищення рівня соціально-еко-
логічної відповідальності банківських установ 
у процесі банківського обслуговування госпо-

дарюючих суб’єктів, посилення пріоритетності 
реалізації проєктів сталого розвитку в межах 
стратегічних цілей, що прийнятті в 2015 році на 
70-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН в рамках 
Agenda for Sustainable Development;

3) формування інституційного базису побу-
дови фінансово-ресурсних резервів банківської 
системи з метою підтримки реалізації еколо-
гічних проєктів через запровадження режиму 
пільгового оподаткування прибутків, отриманих 
від банківського кредитування в сфері екологі-
зації виробничо-господарських процесів; лібе-
ралізацію політики НБУ в сфері обов’язкового 
резервування фінансових ресурсів у контексті 
диверсифікації кредитних ризиків, пов’язаних із 
реалізацією еколого-інноваційних проєктів. 

Сформовані напрями та засоби конвергенції 
інституційного забезпечення розвитку банків-
ської системи та реалізації структурних реформ 
національної економіки агрегуються у відповід-
ний цільовий механізм. 

Налагодження його ефективного функціону-
вання створить передумови для надання сис-
темного поштовху здійснення соціально-еко-
номічних перетворень у державі, покращення 
параметрів ефективності розвитку секторів на-
ціональної економіки, покращення добробуту 
та рівня якості життя населення, підвищення 
соціальної справедливості розподілу матері-
альних благ у суспільстві, захисту національних 
інтересів держави у глобальній конкурентній 
боротьбі за доступ до ресурсів. 

Налагодження його ефективного функціону-
вання створить передумови для надання сис-
темного поштовху здійснення соціально-еко-
номічних перетворень у державі, покращення 
параметрів ефективності розвитку секторів на-
ціональної економіки, покращення добробуту 
та рівня якості життя населення, підвищення 
соціальної справедливості розподілу матері-
альних благ у суспільстві, захисту національних 
інтересів держави у глобальній конкурентній 
боротьбі за доступ до ресурсів. 

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок. Імплементація агрего-
ваного механізму конвергенції інституційного 
забезпечення розвитку банківської системи та 
реалізації структурних реформ національної 
економіки сформує мультиплікаційних ефект 
стимулювання соціально-економічних перетво-
рень і завершення трансформаційних процесів 
держави в стратегічно важливих сферах сус-
пільно-економічного обміну. 
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