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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Обраний вектор розвитку економіки України на євроінтеграцію пе-
редбачає формування економіки знань, що зумовлює необхідність дер-
жавної підтримки високотехнологічних галузей, реформування освітньої 
сфери, зростання якості навчання дітей і дорослих, можливості реалі-
зації ідей через стартапи, міжнародні й національні гранти з отриман-
ням спрямованої фінансової підтримки, впровадження е-технологій у 
державному регулюванні та повсякденному житті людини [1]. Кожен 
із перерахованих елементів є невід’ємним проявом постіндустріально-
го етапу розвитку економіки країни та потребує розвитку специфічних 
банківських інструментів регулювання та впливу на макро-, мезо- та мі-
кропроцеси, які надають можливості розповсюдження і генерації знань, 
реалізації стратегії знаннєвого розвитку фінансового сектору економіки. 
Тому виникає необхідність у дослідженні процесів спрямованості визна-
чених орієнтирів розвитку банківської системи на формування економіки 
знань в Україні та її регіонах.

На основі дослідження змісту «Стратегії управління банківською сис-
темою в Україні» встановлені головні цілі розвитку банківської системи 
України у контексті формування економіки знань: 

l розбудова фінансово потужної і стабільної банківської системи, яка 
буде ефективно виконувати свою основну функцію – оптимальний 
перерозподіл капіталу для фінансового забезпечення прискорено-
го розвитку економіки через індустріалізацію, інновації, створення 
новітніх технологій та знань, створення кластерів високотехноло-
гічних галузей виробництва товарів і послуг, розвиток науки, осві-
ти і добробуту населення в цілому; 

l забезпечення стабільності національної грошової одиниці у зов-
нішньому та внутрішньому вимірах. Стабільні національні гроші 
– це базовий інститут монетарного і економічного суверенітету 



країни, який є основою для реалізації стратегії прискореного еко-
номічного зростання, заснованного на нагромадженні знаннєвих 
ресурсів [2].

Макроекономічні пріоритети України є орієнтирами, що визначають 
основні положення пропонованої Стратегії управління банківською сис-
темою в Україні до 2020 року, її реалізація направлена на сталий розвиток 
як самої системи, так і на розвиток національної економіки. На основі по-
ложень Стратегії управління банківською системою в Україні до 2020 р. 
визначено відповідність стратегічних та тактичних її цілей пріоритетам 
формування економіки знань на регіональному та національному рівнях 
(табл. 1).

Таблиця 1
Оцінка положень Стратегії управління банківською системою              
в Україні відповідно орієнтирам формування економіки знань

Стратегічні цілі               
Стратегії Тактичні завдання Вплив на формуван-

ня економіки знань
1. Реалізація реформи мо  -
нетарної політики через 
розвиток її операційної 
системи для вирівнюван-
ня накопичених  монетар-
них дисбалансів, оптима-
льного управління ліквід-
   ністю, оптимізації про-
центної політики. 
2. Вдосконалення банків-
ського регулювання і бан-
ківського нагляду. 
3. Створення ефективної 
та дієвої Ради НБУ і роз-
виток при Раді НБУ по-
тужного науково-дослід-
ницького і експертно-ана-
літичного центру для роз-
робки і моніторингу реа-
лізації Стратегії монетар-
ної політики, спрямованої 
на забезпечення валютної 
стабільності і помірних 
темпів інфляції, та ство-
рення монетарних пере-
думов переходу від моде-
лі сировинного придатку 
до високотехнологічної  
промислової економіки.
4. Розробка Стратегії роз-
витку малих і середніх 
банків як фінансових драй-
верів інтенсивного розвит-
ку малого і середнього 
бізнесу.

1. Привернення уваги 
суспільства і стимулю-
вання негайного призна-
чення Президентом та 
Верховною Радою членів 
Ради НБУ для розробки 
і затвердження ними се-
редньострокової Страте-
гії монетарної політики, 
Основних засад грошо-
во-кредитної політики до 
2020 р., затвердження 
кошторису НБУ на 2018 
рік, стимулювання Прав-
ління до проведення ефек-
тивної реформи моне-
тарної політики згідно 
Стратегії монетарної по-
літики;
2. Розробка Програми 
стимулювання банківсь-
кого кредитування ре-
ального сектору еконо-
міки, зокрема високотех-
нологічних підприємств, 
експортоорієнтованих 
виробництв з високою 
доданою вартістю, мало-
го і середнього бізнесу. 
Розробка проекту закону 
«Про банківське креди-
тування економіки».

Розвиток диверсифіко-
ваних форм економіки 
знань (інноваційної, ме-
режевої, цифрової, креа-
тивної, зеленої) [3]. Фі-
нансове стимулювання 
нагромадження знан-
нєвих видів капіталу
(інтелектуального, інно-
ваційного, людського 
капіталу).
Стимулювання іннова-
ційного розвитку під-
приємств малого та се-
реднього бізнесу за ра-
хунок використання су-
часних фінансових ін-
струментів [4; 5]. 
Сприяння фінансуван-
ню процесів кластеро-
утворення об’єктів на-
уки, освіти, реально-
го сектору економіки. 
Підтримка наукових ус-
танов, закладів вищої
освіти, підприємств, що 
здійснюють інновацій-
ну діяльність та впро-
ваджують новітні ІКТ, 
у напрямі пільгового 
кредитування їхньої ді-
яльності.



Таким чином, щоб досягти параметрів оптимальної стратегії банків-
ської системи України, потрібно зняти обмеження, що перешкоджають 
необхідними якісним і кількісним її змінам. Це вимагає адекватних захо-
дів державної політики у монетарній, бюджетній, антимонопольній сфе-
рах, удосконалення правового й інформаційного забезпечення діяльності 
фінансових інститутів. Реалізація цілей Стратегії розвитку банківської 
сфери в Україні повинна стимулювати процеси формування економіки 
знань на різних рівнях управління.
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