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Анотація. Дослідження присвячено аналізу 
еволюції наукових поглядів на зміст банківської 
діяльності, а також визначенню ролі банків у 
соціально-економічному розвитку країни. 

Установлено, що банківська діяльність ви-
ступала предметом досліджень численних 
наукових шкіл, зокрема меркантилізму, фізі-
ократії, класичної політичної економії, нео-
класичної, а також, починаючи з ХІХ століт-
тя, її досліджували представники вітчизняної  
науки.

Розглянуто специфіку банківської діяльності 
та обґрунтовано результати взаємодії банків 
із домогосподарствами, підприємствами і дер-
жавою.

Ключові слова: банк, банківська діяльність, бан-
ківська система, специфічні риси банківської діяль-
ності, соціально-економічний розвиток країни.

Аннотация. Исследование посвящено анали-
зу эволюции научных подходов к содержанию бан-
ковской деятельности, а также определению 
роли банков в социально-экономическом разви-
тии страны. Установлено, что банковская 
дея тель ность выступала предметом исследо-
ваний многочисленных научных школ, в частно-
сти меркантилизма, физиократии, классиче-
ской политической экономии, неоклассической, 
а также, начиная с XIX века, исследовалась пред-
ставителями отечественной науки. Рассмо-
трена специфика банковской деятельности 
и обоснованы результаты взаимодействия 
банков с домохозяйствами, предприя тиями и 
государством.

Ключевые слова: банк, банковская деятель-
ность, банковская система, специфические черты 
банковской деятельности, социально-экономичес-
кое развитие страны.

Постановка проблеми. За сучасних склад-
них економічних умов все більшої актуальності 
набувають дослідження функціонального при-
значення банківської діяльності в економічній 
системі, ролі банків у соціально-економічному 
розвитку країни. Вирішення наявних протиріч 
і проблем у діяльності банків має спиратися на 
концептуальні основи ведення банківського біз-
несу, закладені ще основоположниками еконо-
мічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам банківської діяльності та функ-
ціонування банків присвячено праці таких іно-
земних учених — основоположників різних еко-
номічних шкіл і теорій: У. Петті, А. Сміта, Д. Рі-
кардо [1], Т. Мена, Р. Кантільона, Д. Юма, Дж. Ло 
[2], Г. Маклеода, А. Тюрго [3], Й. Шумпетера [4], 
А. Гана, а також визначних вітчизняних учених 
ХІХ століття: М. Бородянського, А. Антоновича, 

І. Вернадського, М. Бунге, І. Франка [5], М. Ту-
ган-Барановського і сучасності: Ю. Холодної [6], 
В. Міщенка [7], С. Науменкової [7], А.  Мороза 
[8], М. Савлука [8], Д. Шербатих [9], А. Буряк 
[10], П. Сенища [11], В. Шпильового [12], Г. Кар-
чевої [15].

Виокремлення нерозв’язаних раніше час-
тин загальної проблеми. Попри широкий 
спектр наукових досліджень, потребують по-
дальшої систематизації та узагальнення наявні 
наукові підходи до тлумачення змісту банківсь-
кої діяльності.

Мета статті полягає в поглибленому до-
слідженні змісту таких понять, як «банк» і «бан-
ківська діяльність». 

Виклад основного матеріалу. Визначення 
змісту банківської діяльності знайшло відобра-
ження в наукових працях основоположників 
світової і вітчизняної економічної думки.
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Розглянемо найбільш детально лише ті нау-
кові надбання, які мають теоретичну і практич-
ну цінність у сучасних умовах, та не втрачають 
своєї актуальності (табл.). 

З табл. видно, що саме основоположник 
класичної політекономії У. Петті розглядав бан-
ківські установи з позиції прискорення торгі-
вельного обігу і розв’язання, за їх допомогою, 
проблеми браку коштів в економіці. Адже банки 
мають можливість збільшувати кількість гро-
шей в обігу майже у два рази за рахунок здій-
снення розрахунково-касового обслуговування, 
кредитних і депозитних операцій.

Т. Мен, виступаючи представником пізньо-
го меркантилізму, зазначав про необхідність 
стимулювання експорту, а також, що надли-
шок грошей в економіці спричиняє зростання  
цін.

Автор розглядає активну роль грошей і між-
народної торгівлі у стимулюванні розвитку ви-
робництва і поліпшенні добробуту нації. 

Крім того, Т. Мен обґрунтовував провідне 
значення банків для здійснення кредитуван-
ня торгівлі та безготівкових розрахунків, що 
сприяє розширенню товарообігу і підвищенню 
добро буту нації.

Таблиця 1
Еволюція підходів до розуміння сутності банківської діяльності  

у світовій економічній науці

Автор Наукова школа Період Основна характеристика підходу
У. Петті Рання класична   

політекономія
XVII ст. Робота банків з метою отримання доходу від грошей

Т. Мен Меркантилізм XVII ст. Діяльність банків з кредитування та безготівкових   
розрахунків сприяє розширенню торгівлі

Р. Кантільойн Меркантилізм XVIII ст. Вплив банків на швидкість обігу грошей та відсоткову 
ставку. Водночас ідеться про недоцільність вторинної 
емісії грошей та цінних паперів через банки

Д. Юм Меркантилізм XVIII ст. Неоднозначна роль банків у суспільстві через їхній 
вплив на збільшення грошей в обігу

Дж. Ло,  
Г. Маклеод

Меркантилізм XVIII ст. Створення кредитних ресурсів відбувається через   
банки, однак потрібно визначити оптимальну межу   
розширення кредиту

А. Тюрго Фізіократія XVIII ст. Отримання прибутку банками від надання грошових 
коштів у позику

А. Сміт Класична політична 
економія

XVIII ст. Банки сприяють розвиткові економіки завдяки   
перетворенню капіталу в «продуктивний капітал»

Д. Рікардо Класична політична 
економія

XIX ст. Недовіра до діяльності банків через відсутність   
повноцінної звітності та чіткої регламентації діяльності, 
численні зловживання керівництва банків

Й. Шумпетер, 
А. Ган

Неокласична теорія XX ст. Банки виступають основним джерелом фінансових   
ресурсів для підприємців. Пізніше виступали   
за періодичне проведення кредитної рестрикції

Примітка. Складено автором на основі опрацювання літературних джерел.

Д. Юм зазначав, що банкам потрібно лише 
зберігати гроші на рахунках, а не примножу-
вати їх. Завдяки дотриманню таких принципів 
функціонування банків економіка країни отри-
мала б переваги у формі зниження цін на фак-
тори виробництва (зокрема трудові ресурси) і 
нівелювання значення кредитних ресурсів. Крім 
того, банки змогли б накопичити значні грошові 
кош ти, які б використовувалися лише в разі не-
передбачених обставин. Однак за всі ці переваги 
саме державі доведеться компенсувати банкам і 
підприємцям втрати — недоотримані прибутки 
від розміщення вільних коштів.

«Дж. Ло виходив з того, що зростання про-
позиції грошей шляхом зниження процентної 
ставки сприятиме розширенню виробництва і 
зростанню доходів, що, у свою чергу, стимулюва-
тиме споживчий попит. Водночас на відміну від 
класичних меркантилістів, Дж. Ло вважав, що 
гроші мають бути не металевими, а кредитними 
і створюватись банками для потреб народного 
господарства» — зазначено про представника 
пізнього меркантилізму у праці В. Д. Базилевича 
[2]. Дж. Ло, автор книги «Гроші і торгівля з про-
позицією, забезпечити націю грошима» зазна-
чав, що досягти добробуту нації можна не лише 
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за рахунок активного торгівельного балансу, а й 
шляхом розвитку банків. Дж. Ло зосереджував 
увагу на позитивній ролі банків в економічній 
системі, обґрунтовував необхідність створен-
ня саме державного банку з метою проведення 
емісії грошей і реалізації економічної політики 
уряду. 

Таким чином, саме представники школи мер-
кантилістів одними з перших в історії економіч-
ної думки детально описали роль банківської ді-
яльності в розвитку економіки, що реалізується 
завдяки кредитуванню торгівельної діяльності 
та проведенню банками безготівкових операцій.

Щодо школи фізіократів, які критикували 
ідеї меркантилістів, то вони майже не приділяли 
увагу дослідженню фінансово-кредитних уста-
нов, за винятком А. Тюрго. Автор праці «Роз-
думи про створення і розподіл багатств» ви-
значає гроші як звичайний товар, що викорис-
товується для розрахунку цінності всіх інших 
товарів. Уперше як самостійний дохід А. Тюрго 
виділяє прибуток, який отримує підприємець-
капіталіст у формі позичкового відсотка та/або 
підприємницького доходу [3, с. 57]. Учений за-
значав, що у зв’язку з наявними ризиками не-
повернення коштів банк має отримувати біль-
ший дохід від надання грошей у позику, ніж від 
рентних платежів за земельну ділянку, а дохід 
підприємців від організації роботи виробничо-
го чи сільськогосподарського підприємства має 
бути більшим, ніж дохід, отриманий банкірами 
від кредитування.

А. Сміт, піддаючи критиці підходи мерканти-
лістів до визначення сутності грошей як єдиного 
джерела багатства, обґрунтовував необхідність 
заміни металевих грошей на паперові та суворо-
го контролю за банківською емісією.

Варто відзначити, що наукові погляди ще од-
ного основоположника класичної економічної 
теорії — Д. Рікардо — формувалися під впливом 
найважливіших економічних подій того часу, а 
саме знецінення банкнот банку Англії (ця подія 
пов’язана з припиненням їхнього обміну на зо-
лото). Він відстоював право уряду на управлін-
ня державними фінансами, таким чином звіль-
няючи банк Англії від обов’язків державного 
скарбника [13]. Крім того, саме Д.  Рікардо об-
ґрунтував необхідність створення такої грошо-
вої системи, яка б відповідала вимогам еконо-
міки і забезпечувала стійкість грошового обігу, 
що можливо лише при використанні паперових 
грошей. У цілому, основне значення наукових 
праць класиків політичної економії А.  Сміта і 

Д. Рікардо полягає в розвитку уявлень про по-
ходження грошей і зв’язок теорії грошей з тру-
довою теорією вартості.

У подальші роки історія економічної дум-
ки налічувала ще чимало визначних наукових 
праць з цієї проблематики. На нашу думку, на-
ступним могутнім поштовхом у розвитку тео-
рії банківництва стали напрацювання німець-
кого банкіра А. Гана та австрійського вченого 
Й.  Шумпетера.

Так, важливе значення для розуміння змісту 
та специфіки банківської діяльності має кон-
цепція економічного розвитку Й. Шумпетера. У 
науковому надбанні автора йдеться про те, що 
загальноприйняті фактори виробництва (пра-
ця, земля, капітал) не можуть бути повноцінно 
реалізовані без використання поряд із ними та-
кого фактору виробництва, як підприємницькі 
здібності — особливої властивості людського 
характеру. Інтерпретуючи цей підхід з позиції 
банківської діяльності, можемо зазначити, що 
ефективність банку прямо пропорційно зале-
жить від його кадрового потенціалу, здатного, 
використовуючи всі наявні ресурси, ухвалювати 
виважені рішення з найменшим рівнем ризику, 
запроваджувати інноваційні банківські продук-
ти і послуги, працювати на досягнення резуль-
тату. Таким чином, для банківської діяльності 
дуже важливе значення має кадрове забезпечен-
ня його діяльності, постійний розвиток і підви-
щення кваліфікації персоналу.

Проаналізувавши зміну наукових підходів 
до розуміння сутності банків і банківської ді-
яльності у працях класиків економічної дум-
ки, можемо стверджувати, що еволюція уяв-
лень про банківництво виступає процесом, 
взаємопов’язаним із розвитком ринкової еко-
номіки, зміною поглядів на роль фінансово-кре-
дитної системи у функціонуванні економічної 
системи.

Слід зазначити, що наукові доробки з питань 
банківської діяльності характерні і для вітчиз-
няної економічної думки. Так, певні спроби ви-
значити зміст діяльності фінансово-кредитних 
установ з’являються ще в літописну добу і в 
козацький період. Однак більш професійні до-
слідження в цьому напрямі пов’язані саме з про-
мисловим переворотом і розвитком товарно-
грошових відносин у ХІХ столітті на території 
України. 

М. А. Бородянський, детально проаналізу-
вавши наукові здобутки меркантилістів, фізіо-
кратів та особливо праці А. Сміта, описував 
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важливу роль грошей у становленні економічної 
системи ринкового типу. У своїх численних на-
укових працях з управління та фінансів учений 
акцентував увагу на заощадженнях, перетво-
ренні їх в інвестиційні ресурси, отриманні фі-
нансово-кредитними установами прибутку від 
діяльності такого роду.

У працях представників класичної вітчизня-
ної політичної економії ХІХ століття А. Антоно-
вича, І. Вернадського і М. Бунге, поміж усього 
іншого, представлені і погляди на фінансово-
банківську діяльність, які й розглянемо деталь-
но. Так, у надбаннях І. В. Вернадського, профе-
сора Київського і Московського університетів, 
описується посередницька діяльність. Зокрема, 
обґрунтовується фінансове посередництво, яке 
передбачає надання фінансових послуг клієн-
там, що в результаті прискорює обіг капіталу в 
економіці.

Іншим визначним діячем ХІХ століття був 
М.  Х. Бунге, який виступав проти збільшення 
обсягів кредитування за рахунок випуску асиг-
націй і писав: «Кредит — це вид обміну, у якому 
передається цінність або послуга на віру до май-
бутньої винагороди» [3, с. 270]. Велике значен-
ня для сучасної вітчизняної економічної науки 
мають підходи Бунге до розуміння кредитних 
відносин і банківської діяльності. Крім того, на-
уковець зазначав про необхідність гарантуван-
ня державою банківських депозитів, знижен-
ня вартості кредитів і компенсації державою 
відсотків за кредит окремим категоріям пози-
чальників банків, що активізуватиме розвиток 
підприємництва. Таким чином, саме за часів 
управління державними фінансами Російської 
імперії М.  Х.  Бунге було організовано роботу 
дворянського іпотечного і селянського банків, 
що сприяло направленню вільних коштів у най-
різноманітніші галузі економіки.

А. Я. Антонович — автор наукових надбань із 
земельного і сільськогосподарського питання, а 
також з питань грошового обігу. У праці «Теорія 
паперово-грошового обігу та державні кредит-
ні білети» автор обґрунтовує збільшення обсягу 
грошей в обігу в результаті їхньої емісії, що при-
зводить до розширення виробництва продукції 
та доводить важливу роль саме кредитних гро-
шей, створених банками.

Науковий доробок І. Я. Франка, разом з ін-
шими, включає дослідження економічних пи-
тань. «Під капіталом розуміємо не тільки гроші, 
що дають проценти, але й усякі інші достатки, 
яких власник не вживає безпосередньо, але які 

таким або іншим способом мають давати йому 
прибуток», — писав учений [3, с. 276]. Дослід-
ник зазначав, що банківські установи, вкладаю-
чи залучені від клієнтів кошти у виробництво та 
отримуючи за таку діяльність відсоткову плату, 
прискорюють економічний розвиток суспіль-
ства. 

Водночас у творі «Розмова про гроші та скар-
би» проведено аналіз значення фінансових від-
носин у суспільному відтворенні та засуджуєть-
ся лихварство, оскільки лихварі, займаючись 
споживчим кредитуванням, лише нагромаджу-
ють грошовий капітал і зазвичай ніколи його не 
використовують продуктивним чином [5].

М. І. Туган-Барановський, будучи визначним 
тогочасним економістом-східноєвропейцем, 
який написав близько 140 наукових праць, до-
сліджував різні питання функціонування еконо-
міки. Так, ученим було детально описано теорії 
циклів і криз, теорію кооперації. У своїх науко-
вих працях, таких як «Кооперація, соціально-
економічна природа та мета», автор описував 
необхідність створення саме кредитних коопе-
ративів для забезпечення коштами населення 
середнього достатку як зайнятих у сільському 
господарстві, так і в ремісництві, тощо. М. І. Ту-
ган-Барановський, детально розглядаючи коо-
перативну тематику, зазначав про необхідність 
акумуляції грошових коштів у кредитних коопе-
ративах, що сприятиме розвиткові виробничого 
сектору.

Таким чином, аналіз еволюції наукових під-
ходів до розуміння змісту банківської діяльнос-
ті та її ролі в соціально-економічному розвитку 
країни дає підстави зробити висновок про важ-
ливість та актуальність досліджень представни-
ків світової і вітчизняної економічної думки для 
розуміння специфіки сучасної вітчизняної бан-
ківської системи за умов фінансової нестабіль-
ності та євроінтеграційних процесів. 

Продовжуючи дослідження змісту і значення 
банківської діяльності в соціально-економічно-
му розвитку країни, зазначимо, що в сучасних 
наукових дослідженнях виділяють два відокрем-
лені погляди: правову та економічну. Так, у пра-
вовому розумінні змісту банківської діяльності 
немає єдності серед учених, її розглядають: а) як 
певну сукупність банківських операцій, угод і 
послуг, які має право здійснювати на підставі за-
кону банк або інша фінансово-кредитна устано-
ва [14]; б) сукупність правових дій, що здійсню-
ється певними суб’єктами у формі, якої вимагає 
закон або договір [8].
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Між вітчизняними науковцями точаться дис-
кусії з приводу окреслення змісту банківської 
діяльності з економічного погляду. Системати-

зація наукових надбань сучасних українських 
учених дає можливість виділити два підходи до 
розуміння змісту банківської діяльності (рис. 1).

Рис. 1. Визначення змісту банківської діяльності сучасниками

Примітка. Складено за [6—12].

З рис. 1 видно наявність найрізноманітніших 
визначень банківської діяльності у працях су-
часних вітчизняних учених. Так, варті уваги на-
працювання другої групи вчених, які характери-
зуються плюралізмом і прагненням охопити усі 
аспекти функціонування банківської установи. 
Учені В. А. Шпильовий і С. В. Фімяр обґрунто-
вують зміст банківської діяльності як предмет 
банківського бізнесу (мікроекономічний рі-
вень) і як різновид посередництва (макроеко-

номічний рівень); П. М. Сенищ розкриває зміст 
банківської діяльності через безпосередній рух 
грошових потоків, через банківський капітал та 
у взаємозв’язку з теорією грошового господар-
ства тощо. 

Проаналізувавши еволюцію наукових під-
ходів до окреслення змісту банківської діяль-
ності, починаючи від становлення економічно-
го погляду на розуміння змісту банківської ді-
яльності іноземними і вітчизняними вченими, 

 Визначення змісту банківської діяльності 

Перша група авторів 
(Ю. Є. Холодна, О. М. Рац,  

В. І. Міщенко, С. В. Науменкова,  
А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. 
Пуховкіна) – пов’язує банківську 

діяльність із діяльністю посередника  
з фінансово-кредитних послуг 

Друга група авторів 
(Д. В. Шербатих, В. В. Білик,  

А. В. Буряк, П. М. Сенищ,  
В. А. Шпильовий, С. В. Фімяр) – 

розкриває зміст банківської діяльності  
з різнопланової позиції 

Банківська діяльність становить 
набір посередницьких операцій 
на грошовому ринку, виконання 
яких дозволено законом лише  
під особливим наглядом держави 
спеціальними інституціями,  
які називаються банками [6] 

Банківська діяльність – 
особливий вид комерційної 
діяльності, який можуть 
здійснювати виключно банківські 
установи відповідно  
до банківського законодавства 
після реєстрації банку  
та одержання ліцензії [7] 

Банківська діяльність – це 
сукупність дій комерційних 
банків з приводу руху грошей 
шляхом здійснення пасивних  
та активних операцій [8] 

Банківська діяльність 
розглядається з позиції 
відокремлених підходів: 
функціонального, портфельного, 
виробничого і посередницького 
[9; 10] 

Визначення змісту банківської 
діяльності з позиції: грошово-
потокового, капітального  
і грошово-господарського 
підходів [11] 

Сутність банківської діяльності 
розкривається  
через макроекономічний  
та мікроекономічний рівні 
дослідження [12] 
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продовжуючи науковими здобутками сучасних 
вітчизняних дослідників з цієї проблематики, 
можемо зробити такі висновки:

перш за все, банківська діяльність є підпри-
ємницькою діяльністю, спрямованою на отри-
мання прибутку;

по-друге, банківська діяльність реалізується 
тільки спеціальними суб’єктами — банками;

по-третє, банки мають можливість прова-
дити свою діяльність лише після реєстрації та 
одержання ліцензії;

по-четверте, зміст банківської діяльності ре-
алізується при здійсненні банківських операцій 
і наданні банківських послуг;

по-п’яте, до банківської діяльності відносять 
не лише основні види діяльності, які відрізня-
ють банк від інших фінансово-кредитних уста-
нов (банківські операції та послуги), а також до-
даткові види діяльності (інформаційна система і 

система безпеки тощо), спрямовані на створен-
ня умов для реалізації основної діяльності.

Крім того, можемо стверджувати про наяв-
ність певної специфіки в реалізації банківської 
діяльності. У монографії Г. Т. Карчевої з цього 
приводу зазначено: «…Банківська діяльність є 
специфічною сферою послуг, що має забезпечи-
ти ефективний перерозподіл фінансових ресур-
сів між окремими суб’єктами господарської ді-
яльності, видами діяльності, регіонами і яка, на 
відміну від суб’єктів господарювання, пов’язана 
з підвищеними ризиками і базується в основно-
му на запозичених, а не власних коштах…» [15, 
с. 12]. 

Підтверджуючи наявність особливих рис у 
банківській діяльності, можемо стверджува-
ти, що саме банки забезпечують економічних 
суб’єктів специфічними, власне банківськими, 
продуктами і послугами (рис. 2).

 

Домогосподарства 

− дохід від вкладення тимчасово 
вільних коштів; 

− кредитно-інвестиційні ресурси; 
− поліпшення власного 

добробуту і підвищення довіри 
до банківської системи 

Результат взаємодії  
з банками 

Суб’єкти 
підприємницького 

сектору 

− підвищення прибутковості 
діяльності за рахунок доходів 
від депозитів; 

− кредитні ресурси; 
− сприяння підвищенню 

лояльності працівників, 
клієнтів і партнерів 

Результат взаємодії  
з банками 

Держава 

− стабільність грошової одиниці; 
− підтримання макроекономічної 

стабільності; 
− соціально-економічне 

зростання; 
− стійкість банківської системи 

Результат взаємодії  
з банками 

Рис. 2. Результат взаємодії банків з економічними суб’єктами

Примітка. Складено автором.

З рис. 2 видно, що кожен із розглянутих еко-
номічних суб’єктів отримує численні переваги 
від співпраці з банками. Так, діяльність банків-
ських установ має тісний взаємозв’язок із реа-
лізацією фінансової функції держави, оскільки 
саме банки є суб’єктами грошового обігу, здат-
ними впливати як на реалізацію державних 
соціальних програм, так і на економічний роз-

виток суб’єктів підприємницької діяльності та  
добробут суспільства в цілому.

Висновки. Таким чином, проведене дослі-
дження еволюції наукових підходів до визна-
чення змісту банківської діяльності дає під-
стави зробити певні висновки, а саме: а) банки 
через розширення доступу до кредитних ресур-
сів стимулюють розвиток провідних секторів  
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економіки і виступають потужним сектором еко-
номіки; б) банки, виконуючи функції фінан со-
вого посередника, забезпечують пришвидшен-
ня економічної активності, а також зменшення 

обсягу готівкових розрахунків, що, у свою чергу, 
сприяє мінімізації тіньової економіки; в) ефектив-
но функціонуюча і конкурентна банківська систе-
ма є запорукою фінансової стабільності держави.
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