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Розглянуто організаційний та економічний механізми як передумову створення єдиного організаційно-економічного меха-
нізму забезпечення ефективності діяльності банку, охарактеризовано його системні складові. Визначено основні інструменти 
організаційно-економічного механізму, що забезпечують ефективне управління установою та запропоновано заходи щодо покра-
щення функціонування механізму діяльності банків з орієнтацією на підвищення їх прибутковості. Побудована структурну модель 
організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банку й охарактеризовано його основні складові. 
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Постановка проблеми. В умовах нестійкої еконо-
мічної ситуації, яка склалась у країні, ефективність 
діяльності банків значно залежить від змін, що відбу-
ваються в зовнішньому середовищі. Це зумовлює по-
требу в розробленні й застосуванні науково обґрунтова-
них організаційно-економічних механізмів управління 
банківськими структурами, що спроможні гнучко та 
швидко реагувати на зміни в ринковому середовищі. 
Досить актуальними в умовах сьогодення є питання, 
пов’язані з забезпеченням ефективності діяльності бан-
ків за умов значного зростання конкуренції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженнями питань розвитку банківської діяльності 
і, відповідно, підвищення ефективності діяльнос-
ті банків займалися такі вчені, як З.М. Васильчен-
ко, П.Є. Житній, В.В. Тищенко, Ю.Ю. Присяжнюк, 
Н.Н. Шпанковська, В.А. Шпачук, А.А. Мещеря-
ков, О.В. Лаврушин, С.О. Подвігін, О.О. Примост-
ка, О.Й. Шевцова, І.М. Бікбов, А.В. Буряк, Н.Р. Га-
лайко та ін., прикладні розробки яких створюють 
значний науковий і практичний інтерес і потребують 
спеціальних досліджень.

Проте зміни останніх років вимагають перегля-
ду наявних положень щодо управління банківською 
діяльністю й розроблення нових підходів до управ-
ління ефективністю діяльності банківських установ 
з урахуванням не лише реальної ситуації, а й також 
перспектив їх розвитку. 

Метою цієї статті є обґрунтування теоретичних і 
методичних положень, розроблення певних практич-
них рекомендацій щодо вдосконалення організацій-
но-економічного механізму забезпечення ефектив-
ності діяльності банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Механізм, 
як категорія, виступає інструментом, що забезпечує по-
ступальний розвиток об’єкта, на який спрямовується 
рушійна сила чинників зовнішнього середовища. Зміст 
і структура механізму змінюються у процесі розвитку 
суспільного виробництва, внаслідок чого механізм має 
бути адекватним рівню розвитку продуктивних сил.

У найзагальнішому значенні під механізмом ро-
зуміється внутрішній устрій, система чого-небудь, 
а також сукупність станів і процесів, що складають 
яке-небудь явище.

Багато авторів, надаючи своє тлумачення кате-
горії «механізм», висвітлюють тільки складові цієї 
складної категорії. Її трактування здійснюється з на-
голосом на тих або інших аспектах механізму, проте 
всі дослідники погоджуються, що механізм виступає 
складною, багатоплановою системою. У результа-
ті з’являється необхідність визначення чіткої мети 
досліджуваної системи і також розробки дієвого ме-
ханізму для її досягнення, адекватного цій системі. 
Одночасно з’являється необхідність у вдосконаленні 
наявних механізмів, доповненні їх новими важеля-
ми, аби досягати поставлених цілей.
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Отож з точки зору організації банківської діяль-

ності й з урахуванням поставленої мети – забезпечен-
ня прибутковості – головним і першочерговим пра-
вилом на сьогодні для ефективної роботи банків має 
стати гарантування одержання прибутку від усього 
спектру робіт. У контексті саме цієї вимоги й пови-
нен будуватися сучасний механізм діяльності банку.

На сьогодні цей механізм розглядаємо як меха-
нізм організаційно-економічний, що являє собою 
сукупність організаційних заходів, спрямованих на 
дотримання й ефективне використання економічних 
законів і важелів, аби досягти поставленої мети [5].

В економічній літературі синонімами терміна 
«організаційно-економічний механізм» використову-
ють такі: «економічний механізм», «організаційний 
механізм», «господарський механізм», «механізм 
управління».

Базовий у системі господарського механізму – 
економічний механізм, який діє через економічні 
інтереси як усвідомлені матеріальні потреби людей 
і містить комплекс економічних способів, важелів, 
методів, нормативів, показників, з допомогою яких 
реалізуються об’єктивні економічні закони.

Економічний механізм являє собою інтегровану, 
багаторівневу систему методів і форм господарювання. 
Це своєрідна система економічних методів, направле-
них на забезпечення функціонування й підвищення 
ефективності виробничої системи; додатково це також 
комплекс взаємопов’язаних і впорядкованих заходів, 
що реалізуються завдяки різним методам господарю-
вання й забезпечують раціональне протікання еконо-
мічних процесів; також це підсистема оцінювання й 
аналізу видів діяльності, підсистема контролю, пла-
нування, мотивації і стимулювання [1].

Функціонування банку як системи господарюю-
чих елементів (підрозділів) забезпечується через його 
внутрішній економічний механізм.

Структура цього механізму визначається через 
таке:

- організаційно-технічну систему чи формування 
вертикальних зв’язків між адміністративним цен-
тром й підрозділами й горизонтальних зв’язків між 
самими підрозділами;

- систему контролю, оцінювання та планування 
діяльності підрозділів;

- мотиваційний механізм функціонування;
- встановлення матеріальної відповідальності під-

розділів [7].
Як і система, внутрішній економічний механізм 

установи будується за дотримання чітко визначених 
і науково обґрунтованих принципів:

- принцип цільової сумісності й зосередженос-
ті передбачає утворення цілеспрямованої системи 
управління, де всі її ланки утворюють єдиний меха-
нізм, націлений на вирішення загального завдання; 

- принцип безперервності й надійності полягає в 
утворенні таких технічних та організаційно-госпо-
дарських умов, при яких забезпечується стійкість і 
безперервність заданого режиму роботи. 

- принцип пропорційності, планомірності й дина-
мізму означає, що система управління має бути на-
цілена на вирішення і поточних, і довгострокових за-
вдань розвитку банку. Ця система пов’язує в часі дії 
людей, кількість і якість наданих послуг, кількість 
необхідних ресурсів;

- демократичний принцип – ґрунтується на пра-
вилах і методах суспільного поділу праці [8]. 

Підготовка рішення й відповідальність за його ре-
алізацію на практиці мають покладатися на той ор-
ган, що:

 1) краще, ніж інші, інформований про стан справ 
на окремому об’єкті;

 2) найбільш зацікавлений у здійсненні й високій 
ефективності рішень;

3) може нести юридичну, матеріальну, адміні-
стративну відповідальність за якість прийнятих рі-
шень та повноту їх реалізації;

Наявність принципу ефективності управління 
пов’язане з існуванням багатоваріантних шляхів до-
сягнення однієї мети. Банк завжди перебуває в про-
цесі пошуку ефективних рішень, направлених на 
покращення організації діяльності й надання конку-
рентоспроможних послуг.

Щодо організаційного механізму, то його тракту-
вання можна виразити як перелік певних складових 
елементів, що в сукупності створюють організаційну 
основу окремих процесів та явищ. На сьогодні одні 
автори трактують організаційний механізм як сукуп-
ність процесів, які відбуваються в організації, інші – 
як етапи життєвого циклу організації, треті – як осно-
вні норми, правила що діють у межах організації [3].

Найбільш точно поняття організаційного механіз-
му виражено Д.Н. Дударєвим, він стверджує, що це –  
комплекс організаційних форм і методів, які забез-
печують формування, розвиток й, відповідно, удо-
сконалення виробничої системи. З іншого боку, це 
цілісний комплекс причиново-наслідкових зв’язків, 
що сприяють доцільному перетворенню вихідної си-
туації в кінцеву (пов’язану з метою, що досягається).

Узагальнивши все вищезазначене, поняття «орга-
нізаційний механізм» набуває такого вигляду: орга-
нізаційний механізм – це сукупність усіх правил і 
норм, що циркулюють в організації, і разом з цим усі 
господарські процеси, які організація здійснює для 
досягнення основної мети діяльності.

Як будь-яка система, організаційно-економічний 
механізм повинен будуватися та діяти відповідно до 
основних принципів:

- невід’ємності, який означає, що механізм скла-
дається із взаємозалежних складових і, відповідно, 
функціонування кожної з них базується на інших 
підсистемах і загалом на всій економіці;

- комплексного підходу до здійснення, активності 
та гнучкості;

- оптимального співвідношення державного регу-
лювання й самоуправління;

- максимального використання матеріальних, ін-
телектуальних, фінансових ресурсів задля реалізації 
цілей;

- адитивності та неперервності стратегічного парт-
нерства [5].

Організаційно-економічний механізм банку є ре-
зультатом дії системи внутрішніх і зовнішніх чин-
ників функціонування й розвитку банку, де відобра-
жається складна система різноманітних економічних 
відносин. Разом з тим зі свого якісного боку він ви-
ступає і визначальним фактором успішності, будучи 
інструментом досягнення поставленої мети [6].

З якісного боку цей механізм включає організа-
ційні важелі, що забезпечують ефективний розвиток 
економічної системи й дієвість економічних законів. 
Тому якість організаційної складової цього механіз-
му визначає його рівень адекватності відповідній 
економічній системі.

У свою чергу він діє на макро- та мікрорівні. На 
макрорівні механізм включає ринкові механізми са-
морегуляції та систему державного регулювання ді-
яльності банків (законодавча база, рівень податкового 
обліку, політичні взаємовідносини країн, напрям полі-
тики держави). На даному рівні ефективність механіз-
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му частково корегується загальносвітовими тенденція-
ми та впливами. Водночас він взаємодіє з механізмами 
мікрорівня, якими є індивідуальні внутрібанківські 
механізми й фактори впливу (рівень зв’язків банку з 
іншими суб’єктами ринкової інфраструктури, розви-
неність і міцність взаємовідносин із державою, якість 
співробітництва з кредиторами, дебіторами, клієнта-
ми).

Узагалі організаційно-економічний механізм 
управління є не тільки однією з умов подолання кри-
зових явищ у реальному секторі підприємства, а й 
необхідною передумовою його успішної діяльності [1].

Цей механізм управління містить у собі такі ком-
поненти, як: принципи й завданняі, методи, форми 
й інструменти, організаційну структуру управління 
банком та його персонал, інформацію та засоби її об-
робки.

Отже, як організаційно-економічний механізм по-
трібно розглядати комплексну систему, яка складаєть-
ся з системи забезпечення, функціональної й цільової 
системи, що містять певну сукупність організаційних 
та економічних важелів, котрі впливають на органі-
заційні й економічні параметри системи управління 
банком з метою забезпечення ефективності діяльності 
й отримання конкурентних переваг.

Підсумовуючи вищезазначені підходи до поняття 
та більш повного розуміння організаційно-економіч-
ного механізму забезпечення ефективності діяльності 
банку, побудуємо структурну модель організаційно-
економічного механізму забезпечення ефективності 
діяльності (рис. 1).

Система забезпечення складається з підсистем ре-
сурсного, правового, нормативно-методичного, тех-
нічного, наукового, інформаційного забезпечення.

Організаційно-економічний механізм банку вклю-

чає такі основні функціональні підсистеми: організа-
ції, планування, мотивації, контролю і також регу-
лювання.

Цільова система містить у собі цілі й основні ре-
зультати діяльності банку й разом з цим критерії ви-
бору й оцінювання досягнення окремих цілей та ре-
зультатів роботи банку.

Зміст кожної з даних систем і кількість підсистем 
у кожній з них залежать від сфери й масштабів ді-
яльності банку, його типу, масштабу впливу зовніш-
нього середовища та результатів роботи банку й ін-
ших факторів.

Для забезпечення конкурентоспроможності та 
закріплення на ринку банку потрібно завжди пра-
цювати в напрямі забезпечення ефективного управ-
ління, що має базуватися на забезпеченні поєднання 
зовнішньої і внутрішньої ефективності управління. 
Зовнішня ефективність характеризується ступенем 
досягнення цілей і ступенем виконання планів ді-
яльності. Внутрішня – може бути охарактеризована 
з допомогою показників фінансової, економічної, ре-
сурсної ефективності й показників, що характеризу-
ють соціальний ефект від роботи установи.

Тому як складова організаційно-економічно-
го механізму механізм забезпечення ефективності 
є як спроможність організації забезпечити прибут-
ковість і тривалість успішної діяльності й розвитку 
банку на основі створення й реалізації оптимальних 
стратегій, які мають забезпечити не тільки якийсь 
ефект, результат, а й гнучкість та адаптивність сис-
теми управління, конкурентоспроможність діяльнос-
ті банку загалом [8].

Цей механізм забезпечення ефективності діяль-
ності банку визначається не тільки факторами зо-
внішнього середовища, оскільки передусім ефек-

тивність залежить від дій 
персоналу в процесі діяльності 
організації, в процесі реаліза-
ції розроблених планів і про-
грам розвитку, в процесі до-
сягнення певних цілей. Тобто, 
ефективність діяльності зале-
жить від адекватності обраних 
стратегій цілям організації, 
оптимальності процесів реалі-
зації стратегій, мотивації пер-
соналу на досягнення цілей, 
кваліфікації персоналу, техно-
логії та стилю управління.

Разом з цим кожен банк 
повинен мати свій внутрішній 
механізм, він буде захищати 
його від потенційних поми-
лок, порушень і втрат, сприя-
тиме в досягненні поставлених 
цілей шляхом всебічної оцін-
ки внутрішніх систем управ-
ління, ризик-менеджменту, 
контролю тощо. 

Ефективність механізму 
багато в чому визначатиметь-
ся застосуванням розширеної 
системи моніторингу як зо-
внішнього, так і внутрішнього 
середовища банку. Відповідно, 
провідне місце в цьому проце-
сі відводиться інформації, що 
випливає з такого:

- по-перше, організацій-
но-економічний механізм у 

Механізм управління
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Рис. 1. Структурна модель організаційно-економічного механізму 
забезпечення ефективності діяльності банку
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загальному вигляді являє собою сукупність 
різноманітних процесів, послідовностей ста-
ну або частин деякої системи, порядку ви-
значеної економічної діяльності;

- по-друге, зв’язок між зазначеними скла-
довими здійснюється й підтримується завдя-
ки інформації. Аналіз відповідних інформа-
ційних образів і визначає основу прийняття 
певних рішень.

Організаційно-економічний механізм ді-
ятиме у межах певного банку даних щодо 
можливих напрямів ускладнення розвитку 
організації. Джерелом формування такого 
банку інформації є, з одного боку, резуль-
тати аналізу зовнішнього середовища, ви-
явлення пов’язаних з нею негативних тен-
денцій, з іншого – аналіз потенціалу банку і 
його діяльності, виявлення негативних вну-
трішніх тенденцій, слабких і сильних сторін 
банку. Далі зовнішні й внутрішні впливи утворюють 
деяке інформаційне поле, яке безпосередньо впливає 
на відповідні функціональні напрями організаційно-
економічного механізму банку (рис. 2).

Тобто можна визначити, що інформаційне поле 
організаційно-економічного механізму ефективної 
діяльності банку – це сукупність певних складових, 
які визначаються сукупністю зовнішніх і внутрішніх 
впливів на різні функціональні напрями діяльності 
банку.

Інформаційне поле організаційно-економічного 
механізму діяльності банку складається з інформа-
ційних образів, що утворюються в разі різновидів 
моніторингу певних напрямів діяльності банку: мо-
ніторингу фінансового стану банку; нормативно-за-
конодавчої бази; структурної організації й соціаль-
ного моніторингу.

Необхідно зазначити, що стійким є той банк, що 
може витримати граничний, максимальний рівень 
непередбачуваних втрат, при якому він зберігає стан 
ефективного функціонування. А стабільний розви-
ток, у свою чергу, означає спроможність банку з ча-
сом забезпечити зменшення даних втрат, належну 
швидкість їх подолання, створюючи цим можливості 
для досягнення та підвищення рівня стійкості.

Результативність функціонування вищезазначе-
ного механізму залежатиме також і від ступеня впо-
рядкованості його елементів, їх взаємодії і спрямова-
ності щодо досягнення поставленої мети.

Складовими блоками механізму є такі: суб’єкти, 
об’єкт, процес управління фінансовою стійкістю бан-
ку, який включає такі елементи: 

а) методи управління (оцінка, планування, ана-
ліз, контроль); 

б) інструменти управління.
Перший блок механізму охоплюватиме суб’єктів 

управління, тобто відповідальних осіб чи груп осіб, 
органів банківського регулювання, які уповноваже-
ні приймати управлінські рішення та вживати певні 
заходи щодо здійснення регулювання й контролю за 
всіма стадіями процесу управління фінансовою стій-
кістю банку. 

Другий блок механізму вміщатиме об’єкт управ-
ління, яким є фінансова стійкість банку, що визна-
чається через такі характеристики: 1) якість активів; 
2) рівень капіталізації, платоспроможності й ліквід-
ності; 3) якість зобов’язань; 4) рівень прибутковості; 
6) якість управління активами й зобов’язаннями, ка-
піталом, платоспроможністю, прибутковістю й лік-
відністю; 7) рівень чутливості банку до різних ризи-
ків і якість управління ними.

Третій блок механізму представлений процесом 
управління фінансовою стійкістю банку, він має спе-
цифічні особливості й на макроекономічному, і на 
мікроекономічному рівнях. Процес управління пе-
редбачатиме застосування певних методів, основни-
ми з яких є такі:

1. Планування – визначає необхідність постанов-
ки цілей, визначення тактики та стратегії досягнен-
ня головної мети.

2. Аналіз основних елементів, які визначають 
стійкий фінансовий стан.

3. Оцінку й регулювання фінансової стійкості бан-
ків. Напрями оцінки фінансової стійкості: по-перше, 
пряме регулювання й обов’язкова оцінка; по-друге, 
саморегулювання й самостійна (ініціативна) оцінка.

4. Контроль – перевірка відповідності одержаних 
результатів запланованим показникам, оптимальні 
значення цих показників сприяють підвищенню рів-
ня фінансової стійкості комерційного банку. 

Висновки. Належне функціонування організацій-
но-економічного механізму забезпечення ефективнос-
ті діяльності банку через узгодження управлінських 
рішень і, відповідно, досягнення певних пропорцій 
між усіма його складовими компонентами забезпе-
чить досягнення як стратегічних, так і тактичних 
фінансових цілей банку, сприятиме підвищенню рів-
ня прибутковості, пониженню ризиків, контролю та 
підтриманню ліквідності і платоспроможності на до-
статньому рівні, що позитивно вплине на забезпечен-
ня фінансової стійкості й підвищення ефективності 
діяльності банку. 
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Постановка проблеми. Однією з важливих умов 
здійснення ефективного банківського нагляду є по-
будова моделі його організації, яка відповідала б рів-
ню розвитку й потребам національного фінансового 
сектора.

У світовій практиці існують різні моделі інсти-
туційної побудови системи банківського нагляду. 
Важливою передумовою для ефективного виконання 
регулятивно-наглядовими органами поставлених пе-
ред ними завдань є наділення їх необхідними повно-
важеннями, які мають бути передбачені на законо-
давчому рівні, та чітко визначено відповідальності й 
цілі органів регулювання та нагляду.

Незважаючи на все різноманіття методів та ін-
струментів банківського регулювання й нагляду, 
триває постійний пошук організаційних рішень, на-
цілених на підвищення ефективності й оптимізацію 
наглядових процедур. На сьогодні в жодній краї-
ні світу немає моделі регулювання та нагляду, яку 
можна було б з упевненістю назвати панацеєю від 
фінансових криз. Жодна з моделей не ідеальна і не 
гарантує максимальної ефективності органу регулю-
вання й нагляду, а отже, не може розглядатися як 
пріоритетна або оптимальна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження проблем банківського нагляду знайшли ши-
роке відображення в працях вітчизняних науков-
ців, зокрема О. Барановського, О. Вовчак, Т. Ґудзь, 
А. Мороза, В. Міщенка, С. Міщенко, С. Наумен-

кової, М. Пуховкіної, К. Раєвського, М. Савлука, 
О. Хаб’юка та багатьох інших.

Постановка завдання. Метою дослідження є по-
глиблення теоретичних засад банківського регулю-
вання й нагляду на основі зарубіжного досвіду. До-
сягнення поставленої мети передбачає розв’язання 
таких завдань: 

- дослідити класичні моделі банківського регулю-
вання й нагляду і надати їх авторську класифікацію;

- розглянути модель регулювання й нагляду за ді-
яльністю фінансово-банківського сектора в ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світо-
ва практика наглядової роботи за банківською діяль-
ністю нараховує більше ніж сто років. За цей час 
було відпрацьовано декілька моделей організації бан-
ківського регулювання й нагляду, вибір якої зале-
жить від структури національної фінансової системи 
і визначається сукупністю чинників, різноманітність 
яких додає кожному з них неповторну національну 
специфіку.

Кожна система банківського регулювання й на-
гляду у світі має такі складові: орган, який виконує 
роль регулятора, функції та об’єкти регулювання. Ці 
три компоненти часто розглядаються як основні кла-
сифікаційні ознаки, за якими групують національні 
системи фінансового регулювання й нагляду. Кла-
сичним прикладом є групування національних сис-
тем фінансового регулювання та нагляду за ознакою 
«секторального охоплення», тобто з фокусуванням 
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