
Секція: фінанси, гроші і кредит 

Шестопалов В. Г. 

аспірант кафедри фінансів 

Українська академія банківської справи 

Національного банку України 

м. Суми, Україна 

 

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ У СТРУКТУРІ 

ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в 

складних політико-економічних умовах, що виникли в результаті 

поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Ефективне 

функціонування національного господарства зумовлює необхідність 

розв’язання низки важливих проблем загальнодержавного та регіонального 

значення: зміцнення економічного потенціалу країни та вітчизняного 

банківського сектору як основи забезпечення конкурентоспроможності 

економіки на внутрішньому і зовнішньому ринках. Мінливе зовнішнє 

економічне середовище, наявність проблемних банків, а також ряд 

проблем при наданні банківських послуг, серед яких зокрема можна 

виокремити  недосконалість вимог до якості та ступеня диверсифікації і 

ліквідності банківських активів, недостатній рівень капіталізації 

банківських установ, значний рівень непрозорості в їх діяльності та 

відсутність ефективної системи захисту прав споживачів банківських 

послуг в тій чи іншій мірі впливають на формування фінансового 

потенціалу банківського сектора, що в свою чергу здійснює безпосередній 

вплив на розвиток та використання фінансового потенціалу як окремо 

взятого регіону, так і фінансового потенціалу України в цілому. 



На даний момент часу підвищення ефективності діяльності 

банківських установ відіграє виняткову роль у розвитку банківської 

системи, окремо взятих суб’єктів підприємницької діяльності, регіонів та 

країни в цілому. Україна, маючи досить слабкі позиції у банківській сфері, 

в той же час зіштовхується з рядом проблем: обмеженість фінансового 

потенціалу фактичних і потенційних інвесторів та недовіра до 

банківського сектору, нестабільність залучення та використання 

фінансового потенціалу комерційних банків та інше. Така ситуація в 

першу чергу в високій мірі обмежує свободу дій комерційних банків, 

зменшує ефективність взаємодії з іншими суб’єктами економічного 

простору. А це в свою чергу створює бар’єри для формування та 

ефективного використання фінансового потенціалу окремо взятого 

регіону. 

В сфері науки фінансовий потенціал банків представлений великою 

кількістю підходів, що різняться один від одного предметом, що 

покладений в основу аналізу. Так з однієї точки зору фінансовий потенціал 

розуміють як суму власного капіталу та зобов’язань [1, с. 10], з іншої – як 

наявність фінансових ресурсів у визначений період часу, можливість їх 

використання у подальшому та забезпечення ефективного руху ресурсів 

банку у перспективі [2, с. 8]. Варто зауважити, що наведені вище 

тлумачення фінансового потенціалу банківського сектору не відображають 

всю їх сукупність. Кожен з авторських підходів [1, 2, 3] розглядає окремі 

аспекти фінансового потенціалу, що є результатом неконкретності 

понятійного апарату, що викликано масовістю та різноманітністю явищ, 

які він описує. На базі опрацьованого матеріалу та проведеного аналізу 

можемо розглядати фінансовий потенціал банків у складі фінансового 

потенціалу регіону як функціонування певної сукупності ресурсів, засобів, 

запасів та результатів діяльності банків як капіталу, що забезпечує 

зростання вартості,доходу, а також досягнення соціально-економічного 



ефекту та розвитку як окремих суб’єктів економіки, так і окремо взятого 

регіону у коротко- та довгостроковий період. 

Отже, можемо констатувати, що аналіз функціонування фінансового 

потенціалу банків у структурі фінансового потенціалу регіону повинен 

ґрунтуватися на комплексний розгляд ресурсів, запасів, потоків, засобів та 

результатів їх діяльності. 
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