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Мета лекції:

Формування у здобувачів вищої освіти 
ступеня “бакалавр” базових теоретичних знань 
щодо суті, значення, функцій і форм діяльності 
фінансових посередників, розуміння ними 
особливостей функціонування національної 
моделі фінансового посередництва, сучасних 
тенденцій та проблем в розвитку вітчизняних  
банківських і небанківських фінансових 
інститутів, що дозволить здобути необхідні 
загальні та фахові компетентності для 
професійної діяльності за обраною 
спеціальністю.



План лекції:

1. Суть та значення діяльності фінансових  
посередників у функціонуванні економіки

2. Функції фінансових посередників

3. Моделі організації фінансового 
посередництва в країні

4. Особливості національної моделі 
фінансового посередництва
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Фінансове посередництво це діяльність з 

акумуляції та перерозподілу грошових ресурсів 

шляхом проведення операцій з фінансовими 

активами. 

Така діяльність є різновидом фінансової діяльності 

банків і небанківських фінансових інститутів.

Фінансові посередники – фінансові інститути, 
які  на професійній основі здійснюють залучення, 
нагромадження та перерозподіл наявного в 
суспільстві вільного капіталу за допомогою 
проведення операцій з фінансовими активами.



Рис. 1. Механізм прямого фінансування господарської 

діяльності без участі фінансових посередників
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Рис. 2. Механізм опосередкованого фінансування за 

участю фінансових посередників
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Завдання фінансових посередників в 

економіці країни:

• фінансування економічної діяльності;

• стимулювання підвищення ефективності 
функціонування реального сектора економіки;

• забезпечення інституціоналізації заощаджень;

• збільшення грошової маси в країні;

• стимулювання платоспроможного попиту з 
боку населення;

• надання широкого спектру фінансових послуг, 
зорієнтованих на потреби споживачів.



Переваги діяльності фінансових посередників 

в розвиненій ринковій економіці:

• зменшення вартості фінансових операцій;

• збільшення прибутковості інвестиційних 
вкладень;

• підвищення оперативності проведення 
фінансових операцій, пов'язаних з 
розміщенням та залученням коштів;

• зменшення фінансових ризиків для 
кредиторів і позичальників капіталу;

• забезпечення комплексного обслуговування 
клієнтів фінансових інститутів



Таблиця 1

Еволюція сучасних теорій фінансового посередництва

Назва Представники Час розробки Зміст концепції

Трансакційна 

концепція

Д. Бенстон, К. Сміт 70-ті роки ХХ ст.. Доведений менший розмір 

споживчих трансакційних 

витрат для задоволення потреб 

клієнтів за участю фінансових 

посередників.

Інформаційна 

концепція

Д. Акерлоф,

М. Спенс, Д. Стигліц

70-ті роки ХХ ст.. Досліджений феномен 

"асиметричності інформації” в 

діяльності фінансових 

посередників.

Концепція 

“делегованого 

моніторингу”

Д. Даймонд 80-ті роки ХХ ст.. Обґрунтована необхідність 

мінімізації інформаційних 

витрат для стимулювання 

поведінки позичальників

Теорія 

троїстої 

трансформації

Д. Байд, Н. Валл,

Г.Габбард,

Г. Гольдсміт,

Ф. Мишкін та ін.

90-ті роки ХХ ст.. 

– ХХІ ст..

Обґрунтоване одночасне 

поєднання трансформації 

капіталу, термінів та ризику в 

діяльності фінансових 

посередників.



Рис. 3. Функції фінансових посередників
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Рис. 4. Основні форми діяльності фінансових 

посередників
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Обов'язкові умови  професійної діяльності 

фінансових посередників :
• державна реєстрація;

• отримання ліцензій;

• розробка і реєстрація Правил проведення 
фінансових операцій;

• встановлення тарифів фінансових операцій;

• дотримання економічних нормативів, що 
встановлені уповноваженими державними 
органами;

• складання та подання фінансової звітності;

• виконання інших вимог, що визначені 
законодавством і саморегулівними організаціями 
професійних учасників фінансового ринку



Рис. 5. Способи фінансування господарської діяльності за участю 

фінансових посередників
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Рис. 6. Способи залучення інвестиційних ресурсів 

фінансовими посередниками
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Рис. 7. Моделі організації фінансового посередництва 

в країні
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Рис. 8. Структура ринково-орієнтованої моделі фінансового 

посередництва
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Рис. 9. Структура банкоцентричної моделі  

фінансового посередництва
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Чинники вибору моделі фінансового 

посередництва в країні:

• ступінь розвитку фінансових відносин і фінансової 
системи країни;

• історичний досвід функціонування фінансових 
інститутів;

• особливості законодавчого регулювання діяльності 
фінансових інститутів;

• наявність заборон або дозволів на суміщення 
фінансових операцій;

• ефективність державного регулювання та нагляду за 
діяльністю фінансових інститутів;

• ступінь інтегрованості фінансового сектора країни в 
європейський та світовий фінансовий простір
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Етапи розвитку фінансового 

посередництва в Україні:

1-й етап (1991-1995 рр.) – процес активного створення фінансових інститутів: 
банків, страхових компаній, кредитних спілок, інвестиційний фондів та 
формування правових засад їх діяльності.

2-й етап (1996-2003 рр.) охарактеризувався активним зростанням обсягів 
посередницьких операцій в процесі приватизації майна державних 
підприємств за приватизаційні цінні папери і грошові кошти, становленням 
діяльності НПФ і фінансових компаній.

3-й етап (2003-2008 рр.) відзначився кількісним та якісним зростанням 
фінансового сектора країни, появою та розвитком нових видів інститутів 
колективних інвестицій.

4-й етап (2009-2015 рр.) охарактеризувався кризовими явищами в діяльності 
більшості видів фінансових інститутів внаслідок світової фінансової кризи 
та втратою частини нагромаджених активів та клієнтів, обумовлених 
окупацією частини території країни.

5-й етап (2016- по сьогодні) характеризується поступовим подоланням 
наслідків світової фінансової кризи, кризових явищ в суспільно-
політичному житті країни, подальшою консолідацією діяльності фінансових 
інститутів, переходом на ризик-орієнтовані системи нагляду в діяльності 
державних регуляторів.



Таблиця 2

Співвідношення сукупних активів фінансових інститутів 

до ВВП України в 2012-2016 рр. (у відсотках)

Види фінансових установ 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Банки 85,89 102,47 109,67 100,71 106,38

Страхові організації 4,47 4,41 4,60 4,18 3,97

Кредитні спілки 0,73 0,64 0,46 0,32 0,21

Ломбарди 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Недержавні пенсійні 

фонди

0,04 0,06 0,9 0,11 0,11

Фінансові компанії 0,45 0,63 0,83 0,94 0,97

Інститути спільного 

інвестування

5,66 6,66 9,04 9,99 10,44



Таблиця 3

Ланцюгові темпи зростання сукупних активів фінансових 

посередників в Україні в 2012-2016 рр. (у відсотках)

Види фінансових 

інститутів

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Банки 4,65 11,1 7,96 3,3 10,6

Страхові організації 16,8 18,1 5,8 - 13,6 - 7,7

Кредитні спілки 11,3 - 2,2 - 10,0 - 11,7 - 1,5

Ломбарди 29,5 - 2,6 12,6 29,7 49,5

Недержавні пенсійні 

фонди

19,7 25,9 18,2 - 19,8 8,0

Фінансові компанії 83,0 9,3 28,9 38,7 - 5,2

Інститути спільного 

інвестування

24,0 12,9 16,2 14,4 - 2,5



Таблиця 4

Склад банківської системи України у 2012-2016 рр.

Показники

Роки (за станом на кінець року) Відхилення, 

2016 р. до 

2012 р., +, –
2012 2013 2014 2015 2016

Кількість діючих 

банківських установ,
174 180 145 117 96 - 78

із них з іноземним 

капіталом, 

53 49 51 41 38 - 15

у тому числі зі 100-

процентним іноземним 

капіталом

22 19 19 17 17 - 5

Частка банків з іноземним 

капіталом в загальній 

кількості банків, %

30,5 27,2 35,2 35,0 39,6 9,1



Таблиця 5

Склад інститутів небанківського фінансового сектора в 

Україні в 2012-2016 рр., од.

Види

фінансових інститутів

Роки Приріст 

2016 р. до 

2012 р., %
2012 2013 2014 2015 2016

Страхові компанії 414 407 382 361 310 - 25,1

Кредитні товариства 617 624 589 588 462 - 25,1

Ломбардні установи 473 483 477 482 456 - 3,6

Юридичні особи 

публічного права

30 30 30 30 29 - 3,3

Інші кредитні організації 61 85 92 110 130 113,1

НПФ 94 81 76 72 64 - 31,9

Фінансові компанії 312 343 415 571 650 108,3

Разом: 2001 2053 2061 2214 2101 5,0



Рис. 11. Поширення фінансових послуг банків і 

небанківських фінансових інститутів, що 

забезпечують залучення коштів, в Україні 

в 2012-2016 рр., %
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Рис. 12. Середній обсяг реалізованих фінансових операцій 

в розрахунку на одну небанківську фінансову 

установу в Україні в 2012, 2014, 2016 рр., млн  грн
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Середній обсяг фінансових послуг на 1-ну компанію зі страхування життя, млн. грн.



Рис. 13. Загальні активи та кількість інститутів 

спільного інвестування в Україні в 2012-2016 рр.
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Рис. 14. Кількість венчурних і невенчурних 

інвестиційних фондів в Україні в 2012-2016  рр., од.
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Проблеми розвитку фінансового 

посередництва в Україні

Низька активність фінансових інститутів щодо залучення 

заощаджень населення

Непропорційний розвиток банківського і небанківського 

сегментів фінансового посередництва

Недостатня довіра громадян до діяльності фінансових інститутів і 

низька фінансова грамотність населення

Недостатній захист прав клієнтів та учасників фінансових інститутів

Низька якість систем управління ризиками посередників

Недостатня ефективність системи державного регулювання 

фінансового посередництва

Недостатній вплив на забезпечення економічного зростання



Шляхи активізації розвитку фінансового 

посередництва в Україні

• вдосконалення законодавчого та нормативного регулювання 
діяльності фінансових інститутів;

• зростання конкурентоспроможності національних 
фінансових інститутів шляхом підвищення їх капіталізації 
та ліквідності;

• удосконалення  захисту майнових прав клієнтів і учасників 
фінансових інститутів;

• розширення переліку інвестиційно привабливих фінансових 
інструментів для розширення складу фінансових операцій;

• визначення принципів взаємодії між банками та 
небанківськими фінансовими установами в періоди 
фінансових криз;

• недопущення зловживань з боку професійних учасників 
фінансового ринку. 



Питання для самостійного вивчення

Механізм створення та функціонування 
об'єднань фінансових інститутів.

Особливості функціонування систем 
фінансового посередництва в 
пострадянських країнах.

Історичні передумови виникнення 
інституту фінансового посередництва.


