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У статті відображено основні підходи щодо визначення суті комерційно
го банку з економічної та юридичної точок зору, розглянуто особливості 
і склад банківського продукту як результату здійснення пасивних, актив
них та комісійно-посередницьких операцій.

Думка вченого /

Олександр 
Дзюблюк

Доцент кафедри грошового обігу 
і кредиту Тернопільської академії 
народного господарства.
Кандидат економічних наук

Однією з передумов форму
вання в Україні повноцінних 
ринкових відносин є підвищен
ня ролі комерційних банків як 
ключової ланки в системі гос
подарювання. Саме банки, мо- 
білізую чи тимчасово вільні 
грошові кошти і перетворю
ючи їх  на капітал, здатний 
приносити прибуток, збільшу
ють реальне багатство краї
ни. Саме банки є тими цент
рами, де розпочинається і за 
вершується ділове партнерст
во численних учасників госпо
дарської діяльності. Одне сло
во, банківська система — це 
основа розви т ку підприєм
ницької діяльності, вирішаль
ний фактор економічного зро
стання і підвищення жит
тєвого рівня населення. Тому 
саме від ефект ивност і та 
надійност і робот и банків 
значною м ірою  залеж ить 
успіх у  подоланні економічної 
кризи і проведенні ринкових  
реформ.

З огляду на це особливого 
значення набуває виваж ене  
т еоретичне обґрунтування 
суті комерційних банків як ос
новного елементу в системі 
ринкових відносин.
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ЩО ТАКЕ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК?

Шрактика функціонування комер
ційних банків у країнах із розвину
тою ринковою економікою охоп

лює величезний спектр різноманітних 
операцій, що виконуються цими інсти
тутами на фінансовому ринку. За деяки
ми оцінками, комерційні банки євро
пейських країн виконують понад 100 
видів операцій з обслуговування клієн
тури, банки США — понад 150, а фінан
сово-кредитні установи Японії — близь
ко 300 видів. Зрозуміло, таке розмаїття 
операцій істотно ускладнює розуміння 
суті комерційних банків, зумовлюючи 
наявність досить відмінних (а часто-гу
сто і діаметрально протилежних) під
ходів до цієї проблеми.

Одним із найпоширеніших серед них 
є трактування комерційних банків як 
інститутів кредитної системи, які не ма
ють права емісії банкнот [1]. Таке ро
зуміння, однак, більше вказує на го
ловну відмінність комерційних банків 
від банку центрального, ніж  подає 
справді ґрунтовне визначення суті ко
мерційного банку. Щ е більш загаль
ним, а тому й менш прийнятним є тлу
мачення комерційних банків як  усіх 
кредитних установ, крім центрального 
банку [2]. Та у цьому випадку практич
но ігнорується відмінність між к о 
мерційними банками та спеціалізова
ними кредитно-фінансовими інститута
ми як третьою важливою ланкою кре
дитної системи.

Точнішим є підхід, згідно з яким по
няття комерційного банку трактується 
як  установа чи підприємство, що ви
конує певний набір операцій або надає 
певні послуги. Наприклад, комерційний 
банк — це установа, що кредитує суб’єк
тів господарювання, приватних осіб і

виконує їх розрахунково-касове обслу
говування [3]. Або комерційний банк 
— це організація, створена для залучен
ня грошових коштів і розміщення їх від 
свого імені на умовах поверненості, 
платності і строковості [4]. Проте вадою 
визначень, побудованих за подібним 
принципом, є відсутність єдиного підхо
ду щодо окреслення конкретного кола 
операцій комерційного банку, наведе
них у дефініції. Річ у тім, що воно мо
же охоплювати досить широкий спектр 
фінансових послуг, причому тих, які 
притаманні не обов’язково саме бан
кам, а й іншим кредитно-фінансовим 
інститутам, що значно ускладнює пра
вильне трактування суті банківських ус
танов.

Якщо йдеться про юридичний ас
пект визначення суті комерційного бан
ку, то у такому разі справді важливого 
значення набуває перелік операцій, які 
можуть виконуватися банківськими ус
тановами відповідно до законодавства 
тієї чи іншої країни. До такого переліку, 
як  правило, входять операції, які згідно 
із чинними нормативними актами нале
жать виключно до банківської діяль
ності: прийом коштів на вклади, на
дання різних видів кредиту, операції з 
цінностями, проведення безготівкових 
розрахунків і касове обслуговування. 
Законодавством США, наприклад, ко
мерційними банками визнаються уста
нови, що: 1) приймають вклади, які 
вкладник має право вилучити на вимо
гу; 2) надають комерційні позики [5]. В 
Україні відповідно до Закону “Про бан
ки і банківську діяльність” банки визна
чаються як  установи, функцією яких є 
кредитування суб’єктів господарської 
діяльності та громадян за рахунок залу
чення коштів підприємств, установ, ор
ганізацій, населення та інших кредитних
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ресурсів, касове і розрахункове обслуго
вування народного господарства, вико
нання валютних та інших банківських 
операцій.

Отже, на переліку операцій, які згідно 
із чинним законодавством може викону
вати комерційний банк, базується юри
дичне тлумачення його суті. Проте не 
сам закон визначає суть комерційного 
банку, а економічний бік справи, при
рода банку, забезпечена законодавчим 
правом здійснювати відповідні операції. 
Оскільки безпосереднім проявом суті 
певної економічної категорії чи явища є 
його функції, то можна твердити, що в 
основі юридичного поняття комерційно
го банку лежить власне економічний ас
пект. Ідеться про функції економічної 
категорії як  конкретні прояви її суті. 
Наприклад, усе, що виконує функції 
грошей, є гроші. За аналогією можна 
вважати прийнятним твердження, що в 
разі, коли та чи інша фінансова устано
ва виконує основні функції комерційно
го банку, то її можна назвати ко 
мерційним банком. Однак у цьому ви
падку постає питання: які саме функції 
слід вважати базовими, визначальними 
для такої категорії, як  “комерційний 
банк”. Інакше кажучи, які функції дають 
підставу назвати банк банком у повно
му розумінні цього слова.

ОСНОВНІФУНКЦІЇ 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

сновними функціями комерційно- 
Г О  го банку, які визначають його еко

номічну суть, слід вважати: по-пер
ше, посередництво у кредиті; по-друге, 
посередництво у розрахунках; по-третє, 
випуск кредитних знарядь обігу. Ре
алізація саме цих трьох функцій прита
м анна ком ерційним  банкам, що й 
відрізняє їх від інших інститутів кре
дитної системи.

Надаючи кредити клієнтам, банки 
реалізують себе як фінансові посередни
ки, приймаючи гроші від вкладників, 
що володіють тимчасово вільними кош
тами, і надаючи їх позичальникам, тоб
то тим учасникам економічних відно
син, які тимчасово потребують додатко
вого капіталу. У результаті виграють усі 
зацікавлені сторони. Тимчасово вільні 
кошти вкладників банк перетворює на 
капітал, що приносить реальний дохід у 
формі процента. Використання креди
ту позичальниками сприяє прискорен
ню обігу їх капіталів, скороченню витрат 
виробництва і зростанню  прибутків. 
Щ о ж до комерційних банків, то вони 
отримують дохід від зазначених опе
рацій у вигляді маржі.

Стійка і динамічна економіка не мо

же існувати й розвиватися без добре 
відлагодженого механізму грошових 
розрахунків, який пронизує усі сфери 
єдиного господарського організму і є 
його кровоносною системою. Підпри
ємства, організації, населення, розміщу
ючи свої кошти на банківських рахун
ках, активно використовують їх як засіб 
взаєморозрахунків. Тому весь безготів
ковий платіжний оборот повністю про
ходить через установи банків, що визна
чає їх величезне господарське значення 
як  організаторів розрахунків у еко
номіці.

Спроможність комерційних банків 
створювати у процесі своєї діяльності 
додаткові засоби платежу є однією з 
найважливіших функцій, що відрізняє 
їх від інших інститутів кредитної систе
ми. Йдеться, звичайно, не про випуск 
готівки, що є виключною прерогати
вою центрального банку, а про депо
зитну емісію, яка провадиться комер
ційними банками шляхом виконання 
позичкових та розрахункових операцій. 
Така емісія за умов правильного регулю
вання відіграє важливу роль у забезпе
ченні еластичності грошового обігу в 
країн і і підтриманні стійких темпів 
піднесення економіки.

Отже, комерційний банк доцільно ви
значити як інститут кредитної системи, 
що є посередником у кредиті, розрахун
ках і випускає кредитні знаряддя обігу. У 
даному визначенні наведено три ос
новні функції комерційного банку, що 
охоплюють такі фундаментальні осно
ви банківської діяльності, як  акуму
ляцію  тимчасово вільних грошових 
коштів, надання їх у позику на умовах 
платності і відшкодування, розрахун
ково-касове обслуговування клієнтів, а 
також депозитну емісію, засновану на 
кредитних і розрахункових операціях 
банку. Ці функції тісно пов’язані між 
собою та дають змогу комерційному 
банку виступати в ролі інституту, що 
емітує платіжні засоби для обслугову
вання всього кругообігу капіталу в про
цесі виробництва й обігу товарів.

Якщо фінансова установа не виконує 
однієї із зазначених функцій, вона не 
може вважатися комерційним банком. 
Зауважимо: лише сукупність трьох базо
вих функцій є визначальною основою 
для діяльності банку. Річ у тім, що ок
ремі із функцій можуть виконуватися й 
іншими інститутами кредитної системи. 
Наприклад, приймати вклади і видава
ти позики можуть спеціалізовані кре
дитно-фінансові інститути, а викону
вати деякі види розрахунків — поштові 
відділення. Однак у сукупності дані 
функції виконуються лиш е банками, 
що й визначає їх місце та роль у кре
дитній системі. Важливо також зазначи

ти, що лише спроможність виконувати 
і розрахункову, і кредитну функції дає 
змогу комерційним банкам створювати 
за рахунок кредиту додаткові платіжні 
засоби шляхом збільшення залишків на 
поточних рахунках клієнтів. Усі інші 
інститути кредитної системи, крім цен
трального банку, не можуть використо
вувати емітовані кошти як джерело кре
дитних ресурсів. Водночас, як  уже мо
вилося, комерційні банки не мають пра
ва самостійно емітувати готівкові гро
шові кошти, оскільки це є монополією 
центрального банку.

ВІДМІННОСТІ БАНКІВ ТА ІНШИХ 
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

крім зазначених базових, комер- 
Г О  ційний банк може виконувати ряд 

інших функцій, конкретне коло 
яких визначається особливостями різ
них секторів ринку і потребами тих груп 
клієнтів, на які він орієнтує свою діяль
ність. У цьому, до речі, відмінність ко
мерційних банків від спеціалізованих 
кредитно-фінансових інститутів, які на
дають обмежене коло послуг. Важли
вою особливістю комерційних банків є 
те, що, крім своїх традиційних функцій, 
вони, як  правило, можуть виконувати 
функції усіх інших інститутів кредитної 
системи (крім центрального банку), а 
тому є по суті фінансово-кредитними 
установами універсального типу. 
Відмінність же спеціалізованих кредит
но-фінансових інститутів від спеціалізо
ваних комерційних банків полягає в то
му, що останні, зосереджуючись на на
данні кількох окремих видів послуг, у 
цілому зберігають універсальний хара
ктер своєї діяльності і не виключають із 
практики навіть потенційної можли
вості комплексного банківського об
слуговування, тоді як  спеціалізовані 
кредитні установи надають виключно 
ті види послуг, відповідно до яких ви
значено сферу їхньої спеціалізації.

Загалом комерційні банки в умовах 
ринкової економіки слід розглядати як 
самостійні суб’єкти господарювання, 
що виробляють і продають власний про
дукт із метою отримання прибутку. То
му для всебічного розкриття суті ко
мерційного банку важливим також є 
правильне розуміння банківського про
дукту і його специфіки.

БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ 
І ЙОГО СПЕЦИФІКА

Еункціонування банківських уста
нов, як і інших суб’єктів господа
рювання, в ринкових умовах має
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виробничий характер. І хоча результа
ти цієї діяльності не набувають безпо
середнього матеріального втілення у 
традиційному розумінні (як продукція 
промисловості чи сільського господар
ства), вони мають свою вартість, зумо
влену суспільними витратами. Голов
ним продуктом комерційного банку є 
різноманітні послуги у вигляді надання 
кредитів, здійснення розрахунків, уп
равління майном та цінностями, надан
ня гарантій, поручительств, консуль
тацій тощо. Основою цього є торгівля 
грошима як особливим товаром — пе
редумовою забезпечення економіки до
статньою кількістю платіжних засобів.

Визначальними щодо суті банків
ського продукту є базові функції ко
мерційних банків. Специфіка функціо
нування банківських установ полягає в 
тому, що їхнім продуктом є, з одного 
боку, надання різноманітних послуг 
шляхом проведення активних, пасивних 
і комісійно-посередницьких операцій, а 
з другого — створення безготівкових 
платіжних засобів, що значною мірою є 
результатом тих же операцій (див. схе
му 1).

Схема 1. Склад банківського продукту

Безготівкові платіжні засоби створю
ються комерційними банками у про
цесі депозитної емісії на основі надан
ня позик клієнтам і проведення розра
хунків, що призводить до загального 
розширення грошової маси. При зро
станні попиту на банківські кредити су
часний емісійний механізм дає змогу 
збільшувати грошову масу, а при зни
женні попиту — зменшувати її. Тому 
здатність комерційних банків створюва
ти гроші має важливе значення для еко
номіки.

Другу складову банківського продук
ту становлять різноманітні послуги, що 
надаються комерційними банками, — 
депозитні, кредитні, розрахункові, ка
сові, інвестиційні, трастові, валютні, кон
сультаційні та інші. При цьому для з ’ясу
вання суті й специфіки банківського про
дукту важливо, на наш погляд, вивести 
чіткі термінологічні формулювання. Ре
зультатом банківської діяльності є саме 
надання послуг клієнтам. Із цією метою 
банки здійснюють операції різних видів. 
Інакше кажучи, власне “послуги” — це

кінцевий результат, готовий продукт бан
ку, тоді як  “операції” — це його вироб
ничий процес (див. схему 2).

Схема 2. Класифікація результатів 
діяльності комерційного банку

II
Результати  б а н к ів с ь ко ї д іял ьн о ст і

Класифікацію цього процесу доціль
но проводити з урахуванням особливо
стей формування й розміщення ресурсів 
комерційного банку, що зводиться до 
здійснення трьох основних груп опе
рацій: пасивних, активних і комісійно- 
посередницьких. Пасивні операції по
лягають у залученні тимчасово вільних 
грошових коштів для формування своїх 
ресурсів. При проведенні активних опе
рацій банки розміщують сформовані 
ними ресурси з метою отримання при
бутку. Комісійно-посередницькі опе
рації проводяться банком за дорученням 
і на користь клієнта за певну плату. 
Щодо останніх, то йдеться, власне, не 
про формування і розміщення ресурсів, 
а про переміщення вже наявних у бан
ку коштів клієнта за його розпоряджен
ням або про проведення інших опе
рацій, безпосередньо не пов’язаних із 
рухом грошей (про так звані позаба
лансові послуги).

Отже, у результаті здійснення трьох 
названих груп операцій комерційні бан
ки надають клієнтам різноманітні по
слуги, які у сукупності і становлять 
банківський продукт. Щоправда, існує 
кілька винятків. Так, пасивні операції 
комерційного банку, які проводяться з 
метою формування його власного 
капіталу, а також активні операції у 
сфері інвестицій не можна вважати (за 
визначеною вище термінологією) влас
не банківським продуктом. Це швид
ше послуги комерційного банку самому 
собі. У першому випадку вони відоб
ражають залучення капіталу, а в друго
му — його пропозицію.

Розвиток новітніх технологій у 
банківській справі та зростання рівня 
конкуренції на фінансових ринках спо
нукає до постійного пошуку нових видів 
банківського продукту, а відповідно й до 
розш ирення складу банківських опе
рацій та зростання їх загального обсягу. 
Це виявляється у дедалі активнішому 
вторгненні банків у нетрадиційні для 
них сфери діяльності (страхування, ту
ризм тощо). Однак при нинішній роз
маїтості спектра банківських операцій

будь-яку з них можна віднести до однієї 
з трьох зазначених груп: пасивних, ак
тивних чи комісійно-посередницьких.

Загалом результати банківської діяль
ності мають чітко виражений продук
тивний характер. При наданні депозит
них послуг банки акумулюють тимчасо
во вільні від обігу кошти, перетворюю
чи їх на капітал, тобто “непрацюючі” 
ресурси примушують працювати на ко
ристь як  окремих суб’єктів ринку, так і 
економ іки в цілому. В икористання 
банківських кредитів у виробництві є 
необхідною умовою процесу розшире
ного відтворення, а позики, видані на 
споживчі цілі, збільшують платоспро
можний попит, що також сприяє еко
номічному зростанню. Організація і 
своєчасне проведення банками розра
хунків забезпечує умови неперервного 
товарообігу та створює можливості для 
ефективного перетікання капіталів у 
господарстві. Реалізація інш их бан
ківських послуг теж створює умови для 
нормальної підприємницької діяльності 
у різних секторах економіки та забезпе
чення належного життєвого рівня насе
лення.

Чітке усвідомлення зазначених ас
пектів є особливо важливим з огляду 
на поширене у політичних колах упе
редження щодо “непродуктивного” ха
рактеру функціонування системи ко
мерційних банків у нашій країні. Вик
ладені вище положення могли б спри
яти подоланню негативного стереотипу 
про банківські установи як  про якусь 
“надбудову” на виробничому секторі 
вітчизняної економіки, адже від усвідо
м лення суспільством важливої ролі 
фінансового ринку і банків як його клю
чових суб’єктів значною мірою зале
жить успішність заходів, спрямованих 
на подолання економічного спаду та 
становлення і всебічний розвиток пов
ноцінної ринкової економіки, спро
можної забезпечити в Україні належ
ний життєвий рівень населення й на
близити її до економічно розвинутих 
країн світу. І
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