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Жаворонок А. В. теоретичні основи розробки механізму активізації ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні

Метою статті є дослідження теоретичних основ розробки механізму активізації ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні. Для її досяг-
нення було обґрунтовано особливості функціонування механізму активізації ринку нетрадиційних банківських послуг, що реалізовано через визна-
чення та конкретизацію його структурних компонентів: мети, принципів формування, базових функцій, блоків ресурсного забезпечення (право-
вих, економічних, фінансових, інформаційних, кадрових, організаційних, матеріальних), методів та інструментів, які можуть бути використані 
для активізації розвитку зазначеного ринку. Використання такого підходу дозволило сформувати основні детермінанти розбудови зазначеного 
ринку в Україні. Визначено, що сам ринок нетрадиційних банківських послуг є простором взаємодії виробників і споживачів таких послуг, а отже, 
сам механізм активізації зростання кількості таких послуг повинен сприяти підвищенню якості таких взаємовідносин.
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Жаворонок А. В. Теоретические основы разработки механизма  
активизации рынка нетрадиционных банковских услуг  

в Украине

Целью статьи является исследование теоретических основ разработки 
механизма активизации рынка нетрадиционных банковских услуг в Укра-
ине. Для ее достижения были обоснованы особенности функционирова-
ния механизма активизации рынка нетрадиционных банковских услуг, 
что реализовано через определение и конкретизацию его структурных 
компонентов: цели, принципов формирования, базовых функций, бло-
ков ресурсного обеспечения (правовых, экономических, финансовых, ин-
формационных, кадровых, организационных, материальных), методов  
и инструментов, которые могут быть использованы для активизации 
развития указанного рынка. Использование такого подхода позволило 
сформировать основные детерминанты развития указанного рынка  
в Украине. Определено, что сам рынок нетрадиционных банковских услуг 
является пространством взаимодействия производителей и потреби-
телей таких услуг, а, следовательно, сам механизм активизации роста 
количества таких услуг должен способствовать повышению качества 
таких взаимоотношений.
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Zhavoronok A. V. The Theoretical Foundations of Development of the 
Mechanism for Activation of the Market of Non-Traditional Banking 

Services in Ukraine

The article is aimed at researching the theoretical foundations of develop-
ment of the mechanism for activating the market of non-traditional bank-
ing services in Ukraine. In order to realize the indicated aim, peculiarities of 
functioning of the mechanism for activation of the market of non-traditional 
banking services are substantiated, which is fulfilled through definition and 
specification of its structural components: objective, principles of formation, 
basic functions, blocks of resource provision (legal, economic, financial, infor-
mational, human, organizational, material), methods and instruments that 
can be used to activate the development of the specified market. The use of 
this approach has allowed to form the main determinants of development 
of the indicated market in Ukraine. It is determined that the market of non-
traditional banking services is a space of interaction between producers and 
consumers of such services, and, therefore, the mechanism for increasing the 
number of the related services should facilitate the improvement of quality 
of such relationships.
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Ринок фінансових послуг завжди перебуває 
у  трансформаційному періоді власного розвитку, 
оскільки його розвиток зазнає впливу різних чин-

ників. Окреслений ринок загалом складає низку спожи-
вачів і виробників, що активно здійснюють свою діяль-
ність у  його межах. Враховуючи таку ситуацію, окремі 

складові такого ринку також постійно перебувають 
у мінливих умовах власного функціонування. Фінансові 
посередники відіграють важливу роль у розвитку націо-
нальної економіки, але самі також мають високий рівень 
залежності від неї. Тобто їх традиційні та нетрадиційні 
послуги виникають і розвиваються під впливом наявно-
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го попиту та необхідності формування такого попиту на 
окремі типи банківських послуг у клієнтів. 

З іншого боку, сам ринок фінансових послуг може 
розвиватися виключно за рахунок підвищення 
рівня діяльності окремих його сегментів і фінан-

сових посередників загалом. Варто пам’ятати, що розбу-
дова великих макроекономічних систем можлива лише 
через активізацію роботи її конкретних суб’єктів і під-
вищення якості їх взаємодії між собою. Саме тому ство-
рення умов для розвитку фінансових посередників по-
винно приводити до підвищення рівня їх функціонуван-
ня, формування збільшених розмірів доходів і чистого 
прибутку. Проте створення сприятливого клімату роз-
будови системи фінансових установ в державі можливо 
не на рівні окремих їх типів, а виключно через форму-
вання умов на макроекономічного характеру. У цьому є 
певні переваги, оскільки удосконалення інституційного 
середовища приводить до створення напрямків активі-
зації роботи фінансових посередників для всіх їх типів, 
включаючи і банківські установ. З іншого боку, не при-
ділення належної уваги таким процесам також системно 
та всебічно впливає на їх діяльність.

Враховуючи окреслене, варто розуміти, що акти-
візація процесу розробки та впровадження нетрадицій-
них банківських послуг у роботі банківських установ 
є, насамперед, їх рішенням, яке диктується виключно 
ринковими механізмами попиту та пропозиції. Проте 
сам ринок може розвиватися і швидше, ніж окремі такі 
установи, під тиском упровадження нових умов надан-
ня нетрадиційних продуктів. Також важливою умовою 
розбудови ринку таких послуг є наявність високого рів-
ня екстраполяції вже наявних у портфелі окремих бан-
ків нетрадиційних послуг на діяльність інших установ. 
Банки, аналізуючи роботу своїх конкурентів в інших 
сферах та у межах нових ринків, при їх позитивній ро-
боті швидко починають розробляти та впроваджувати 
власні продукти, і таким чином зароджується конку-
ренція, підвищується пропозиція окремих типів таких 
послуг. 

У науковій літературі наведені численні напрацюван-
ня щодо дослідження ринку нетрадиційних банківських 
послуг: Н. Абаєвої, О. Абакуменко, Т. Васильєвої, Ю. Ве-
герюк, В. Виговської, О. Гонти, М. Дубини, В. Коваленко, 
О. Лаврушина, А. Лобанової, І. Лютого, В. Маргасової, 
Є. Поліщук, І. Школьник. 

Мета статті – дослідити теоретичні основи роз-
робки механізму активізації ринку нетрадиційних бан-
ківських послуг в Україні.

Серед нових послуг, пропонованих банками, 
останнім часом з'явилися: брокерські послуги з купівлі-
продажу страхових полісів, участь у діяльності стра-
хових компаній, пропозиції інвестування коштів у вза-
ємні фонди, брокерські послуги в операціях з цінними 
паперами, фінансове планування туристичних і ділових 
подорожей, консультування в галузі оподаткування, 
фінансове планування для приватних осіб, управління 
пенсійними програмами, фінансове консультування 
керівного персоналу підприємств-клієнтів, пропозиція 

позик за програмами розвитку місцевих громад, бро-
керські послуги по операціях з нерухомістю [4, с. 142].

Саме тому важливим у розбудові сектора нетради-
ційних банківських послуг стають питання формування 
сприятливого економічного середовища для діяльності 
банківських установ загалом та для активізації ними 
процесу надання саме нетрадиційних послуг. При цьо-
му важливо використовувати системний підхід з метою 
впровадження норм загальної дії. 

Враховуючи окреслене, актуальними стають пи-
тання обґрунтування теоретико-методичного забезпе-
чення процесу розбудови ринку нетрадиційних банків-
ських послуг в Україні. У цьому процесі, на наше переко-
нання, вагому роль повинна відігравати держава в особі 
НБУ [6] як основного регулятора діяльності банківських 
установ. На рис. 1 наведено концептуальну схему меха-
нізму активізації розбудови окресленого ринку. саме ро-
зуміння основних положень такого механізму дозволяє 
більш усвідомлено розробляти заходи розбудови зазна-
ченого ринку. 

Термін «механізм» походить від грецького слова 
та у перекладі означає «машина», тобто з початку це ви-
значення тлумачили виключно з фізичної точки зору, 
і  означало воно взаємодію певних елементів, яка при-
водила до здійснення певного процесу. З часом сутність 
терміна змінилася, і його почали використовувати для 
опису та пояснення не лише фізичних явищ і процесів, 
а будь-яких систем, приладів, що визначали певний по-
рядок якогось виду діяльності. На сьогодні цей термін 
використовують майже у всіх галузях науки і викорис-
товують для визначення послідовності різнобічних ста-
нів, процесів, що визначають собою певні дії та явища  
[2, с. 108]. Вся економіка будь-якої країни функціонує на 
основі різних механізмів. Саме вони дозволяють при їх 
теоретико-прикладному обґрунтуванні розробити ряд 
заходів щодо розвитку певного економічного об’єкта, 
який досліджується. 

У науковій літературі під терміном «механізм» 
прийнято розглядати сукупність форм, методів, 
підходів, прийомів, які використовуються для 

досягнення певної мети. У «Великому тлумачному слов-
нику сучасної української мови» поняття «механізм» 
визначається як внутрішня будова, система, сукупність 
станів і  процесів, з яких складається певне явище...»  
[1, с. 665]. Тлумачний словник С. І. Ожегова визначає 
термін «механізм» як систему, що з'ясовує порядок 
якого-небудь виду діяльності [8]. 

А. Соколова, аналізуючи організаційно-економіч-
ний механізм функціонування кооперативів в Україні, 
дає таке визначення цієї дефініції – цілеспрямована та 
керована відкрита система організаційних, економіч-
них, правових, управлінських і регулювальних дій, спо-
собів і процесів, які формують і впливають на порядок 
здійснення кооперативної діяльності в економіці Украї-
ни, що сприятиме досягненню очікуваних економічних, 
соціальних, екологічних та інших результатів [7, с. 89]. 
Отже, під терміном «механізм» ми схильні розглядати 
сукупність політичних, економічних та організаційних 
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методів, інструментів і важелів, що визначає порядок 
здійснення певного процесу [5].

Розглянемо основні компоненти такого механізму 
більш детально. 

Враховуючи, що сам ринок нетрадиційних банків-
ських послуг є простором взаємодії виробників і 
споживачів таких послуг, то, відповідно, сам меха-

нізм активізації зростання кількості таких послуг пови-
нен сприяти підвищенню якості таких взаємовідносин. 
Отже, сутність такого механізму, на наш погляд, можна 
визначити таким чином: механізм активізації розвитку 

ринку нетрадиційних банківських послуг – комплекс за-
ходів і відповідних їм методів і інструментів активізації 
надання комерційними банками паралельно із класич-
ними послугами нетрадиційних послуг з метою забезпе-
чення процесу диверсифікації активних операцій банків 
[3, с. 62].

Відповідно до рис. 1 такий механізм може функці-
онувати лише при існуванні мети або сукупності цілей. 
До їх числа нами були віднесені такі. 

1. Зростання ролі нетрадиційних банківських опе-
рацій у діяльності банківських установ, що до-
зволить у майбутньому: підвищити вплив таких 

Механізм активізації ринку нетрадиційних банківських послуг 

диверсифікації

інформаційна

розвитку

Принципи створення механізму

Цілі механізму

Функції механізму Ресурсне забезпечення

забезпечувальна

інформаційне забезпечення

економічне забезпечення

організаційне забезпечення

нормативно -правове забезпечення

Методи механізму Інструменти механізму Важелі механізму

системності обґрунтованості ефективності

науковості результативності суголосності інтересів

інформаційної прозорості перспективності цілеспрямованості

комплекс заходів і відповідних їм методів
 і інструментів активізації надання комерційними 

банками паралельно із класичними послугами 
нетрадиційних послуг з метою  забезпечення процесу 

диверсифікації активних операцій банків

Суб’єкти 
механізму

Банківські 
установи

Об’єкт 
механізму

Процес надання 
нетрадиційних 

банківських послуг

диверсифікація надання 
банківських послуг, формування 

нових банківських продуктів

зростання ролі нетрадиційних 
банківських операцій у 

діяльності банківських установ

зниження рівня 
кредитного ризику банківської 

діяльності

Рис. 1. Механізм активізації розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг 

Джерело: авторська розробка.
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послуг у процесі формування їх доходів і при-
бутку; створити умови залучення нових клієн-
тів на обслуговування до банку; підвищити 
конкурентоспроможність банку за можливості 
задовольняти попит споживачів та зростання 
якості їх обслуговування; сприяти формуванню 
іміджу банку як інноваційної та сучасної уста-
нови.

2. Диверсифікація надання банківських послуг, 
формування нових банківських продуктів, що 
забезпечить можливість: розширити перелік 
нових послуг банківських продуктів, особливо 
для юридичних осіб; знизити залежність від 
кон’юнктури розвитку окремих ринків послуг; 
підвищити стійкість банків до зовнішніх загроз 
і збільшити рівень стабільності отримання до-
ходів через створення нових каналів їх надхо-
дження; загалом знизити окремі види ризиків 
банківської установи, підвищити якість оцінки 
кредитоспроможності клієнтів (впровадження 
нових інформаційних технологій оцінки);

3. Зниження рівня кредитного ризику банківської 
системи, що дасть можливість: збільшити стій-
кість функціонування банківського сектора 
в  країні; покращити позитивний вплив на за-
гальний економічний розвиток держави; підви-
щити імідж банківських установ особливо се-
ред населення щодо надійності їх роботи тощо.

Отже, окреслені цілі є дійсно важливими для роз-
будови ринку нетрадиційних банківських послуг, а їх до-
сягнення дозволить отримати значні ефекти від впрова-
дження заходів розбудови такого ринку. 

Найкраще сутність механізму активізації рин-
ку нетрадиційних банківських послуг можна 
зрозуміти через ідентифікацію його основних 

функцій, тобто тієї роботи, яку такий механізм повинен 
виконувати. 

Функція диверсифікації – ця функція полягає 
у тому, що механізм активізації розвитку ринку нетра-
диційних банківських послуг повинен сприяти впрова-
дженню підходів до диверсифікації діяльності окремих 
банківських установ, що, своєю чергою, сприятиме за-
галом диверсифікації банківської діяльності, створенню 
нових продуктів і більшому задоволенню потреб клієн-
тів у послугах банків.

Інформаційна функція – окреслений механізм по-
винен сприяти впровадженню заходів щодо: підвищен-
ня інформаційної прозорості діяльності банківських 
установ через упровадження нових інформаційних тех-
нологій; забезпечення доступності інформації про бан-
ки та їх діяльність для клієнтів, інформування про нові 
послуги; консультування клієнтів (насамперед, суб’єктів  
господарювання) щодо послуг банків, їх особливості на-
дання, умови окремих банківських продуктів, що може 
здійснюватися за допомогою нетрадиційних банків-
ських послуг тощо.

Функція розвитку – ця функція полягає у тому, 
що механізм активізації розвитку ринку нетрадиційних 

банківських послуг повинен сприяти його розбудові, 
формувати той економічний та правовий простір, який 
би сприяв впровадженню банками нових фінансових 
послуг для своїх клієнтів, що також сприятиме вже роз-
витку їх споживачів. Таким чином отримуємо ланцюг 
позитивних змін загалом в економіці країни.

Забезпечувальна функція (функція забезпечення) – 
ця функція розглядається у двох ракурсах: забез-
печення клієнтів новими послугами відповідно до 

тих потреб, які виникають у них унаслідок інтенсифіка-
ції економічної діяльності, трансформації діючої систе-
ми національного господарства; та забезпечення самих 
банківських установ новими можливостями щодо влас-
ного розвитку, додаткового отримання доходів, прибут-
ку, залучення нових клієнтів через підвищення якості 
надання фінансових послуг, їх кількості. Саме механізм 
активізації розвитку ринку фінансових послуг повинен 
будуватися з урахуванням доцільності надання нетради-
ційних послуг сприяти формуванню потенціалу банків 
до створення нових продуктів. 

Вище нами окреслені основні функції механізму 
активізації ринку нетрадиційних банківських послуг. 
Звичайно, перелік таких функцій може бути розшире-
ний, оскільки окреслений ринок є просторовою склад-
ною системою, яка тісно пов’язана з іншими ринками 
банківських послуг і таким чином може виконувати до-
поміжні функції, інколи вони можуть виникати на пев-
ному етапі.

Функціонування будь-якого об’єкта неможливо 
без дотримання або забезпечення їм певних правил. 
У  переважній більшості випадків вони не визначаються 
теоретично, а існують інтуїтивно відповідно до специ-
фіки діяльності самого об’єкта. Такі правила прийнято 
розглядати як принципи. 

Раніше вони нами були розглянуті з позиції при-
таманності їх самому ринку нетрадиційних банківських 
послуг як окремій системі. Зараз обґрунтуємо сукуп-
ність таких правил для процесу розробки та впрова-
дження механізму розбудови такого ринку.

До найбільш важливих таких принципів, на наше 
переконання, варто віднести такі: системності, науко-
вості, інформаційної прозорості, обґрунтованості, ре-
зультативності, перспективності, ефективності, суго-
лосності інтересів, цілеспрямованості. Розглянемо їх 
сутність детальніше.

Принцип системності – сутність цього принципу 
полягає в тому, що сам окреслений механізм повинен 
розглядатися як єдина система, цілісний об’єкт, а мето-
ди й інструменти його повинні використовуватися узго-
джено й ефективно. Також системність полягає у тому, 
що у механізму є мета, окремі компоненти, функції, які 
дозволяють його виокремити у єдиний організм. 

Принцип науковості – сам механізм активізації 
ринку нетрадиційних банківських послуг повинен ви-
значатися та обґрунтовуватися науково, оскільки мо-
жуть бути визначені схеми впровадження нетрадицій-
них банківських послуг у межах окремих банківських 
установ. Проте використання сукупності наукових ме-
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тодів пізнання дозволяє обґрунтувати сутність і при-
роду такого механізму з позиції використання його для 
розбудови єдиного макроекономічного об’єкта. Цей 
принцип також дозволяє здійснювати аналіз і прогно-
зування подальшого функціонування такого ринку як 
цілісного об’єкта на основі використання методів та ін-
струментів механізму його активізації. 

Принцип інформаційної прозорості – меха-
нізм активізації ринку нетрадиційних банків-
ських послуг необхідно будувати з урахуванням 

об’єктивно існуючої необхідності забезпечення тран-
спарентності його впровадження, що може бути забез-
печене лише через підвищення вимог до прозорості 
діяльності банків, використання ними сучасних інфор-
маційних технологій та впровадження нових моделей 
інформування регуляторів і клієнтів про власну роботу. 

Принцип обґрунтованості – будь-який механізм 
повинен бути обґрунтованим з позиції використання 
його методів, інструментів, доцільності використання 
окремих з них у різних ситуаціях. Використання його 
компонентів повинно сприяти підвищенню ефективнос-
ті роботи банківських установ через надання ними до-
даткових послуг своїм клієнтам, в т.ч. і небанківських. 

Принцип результативності – результат є важ-
ливим елюентом впровадження будь-якого механізму 
у життя, особливо коли такий механізм розробляється з 
метою підвищити рівень розвитку певної системи. Меха-
нізм активізації ринку нетрадиційних банківських послуг 
повинен сприяти виникненню позитивних результатів як 
для діяльності банківських установ, так і для їх клієнтів. 
Звичайно у процесі надання банківської послуги відбува-
ється взаємодія між окремим споживачем і виробником 
нетрадиційної послуги, і результативність такої операції 
переважно залежить від таких суб’єктів. Проте, якщо 
впроваджені заходи активізації ринку таких послуг за-
галом по банківській системі не приносять очікуваного 
ефекту, то діючий механізм варто удосконалити.

Принцип перспективності – механізм активіза-
ції ринку нетрадиційних банківських послуг повинен за-
безпечувати можливість впроваджувати заходи, ефект 
від дії яких повинен бути не лише короткостроковим, 
але і мати тривалу дію. Такий підхід дозволяє сформу-
вати дієву довгострокову стратегію розбудови такого 
ринку на перспективу. Також при побудові зазначеного 
механізму варто враховувати майбутні можливі зміни 
у  кон’юнктурі попиту, пропозиції, рівноваги у межах за-
значеного ринку. 

Принцип ефективності – механізм активізації 
розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг по-
винен діяти ефективно та приводити до виникнення 
позитивних результатів у функціонуванні загалом бан-
ківської системи. Якщо у межах зазначеного ринку не 
відбувається підвищення показників роботи банків, 
якості обслуговування клієнтів, задоволення їх потреб 
у відповідних послугах, то існуючий механізм необхідно 
переглянути, розширити його новими методами й ін-
струментами, визначити особливості їх використання. 
Цей принцип широко використовується і в багатьох 

галузях європейського права, найбільше у конкуренцій-
ному. Одна із граней принципу ефективності (яка роз-
глядається і в європейському праві) зазначає: не все, що 
є ефективним, – є правовим. І навпаки, не може вважа-
тися правовим все, що не є ефективним. Отже, повинна 
існувати постійна правова оцінка потенційних можли-
востей розвитку ринку нетрадиційних банківських по-
слуг і аналіз досягнутих результатів

Принцип суголосності інтересів – у процесі 
реформування ринку нетрадиційних банківських по-
слуг через використання механізму його активізації 
необхідно дотримуватися об’єктивно існуючої вимоги 
узгодження інтересів основних суб’єктів, що працюють 
на такому ринку. Саме такий підхід може забезпечити 
формування того середовища, у межах якого поступово 
будуть створюватися нові нетрадиційні банківські про-
дукти, які будуть користуватися попитом серед клієнтів. 
Також суголосність можна визначити і як необхідність 
узгоджувати цілі розбудови ринку нетрадиційних бан-
ківських послуг з основними перспективними напрям-
ками реформування всієї банківської системи країни та 
національної економіки загалом. Зазначений механізм 
повинен створювати такі умови активізації процесів на-
дання нетрадиційних послуг банками, які б дозволяли 
органічно поєднувати у межах банку надання всіх фі-
нансових послуг між собою з метою досягнення макси-
мально можливого ефекту від такої синергії. 

Принцип цілеспрямованості – цей принцип по-
лягає в тому, що механізм активізації ринку нетради-
ційних банківських послуг повинен мати свою чітко 
окреслену мету, яку можна загалом виміряти за до-
помогою кількісних і якісних показників. На сьогод-
ні в Україні через брак статистичної інформації дуже 
складно з’ясувати рівень пропозиції нетрадиційних 
послуг банками, виміряти попит на такі послуги. Саме 
зазначений механізм повинен сприяти вирішенню цієї 
проблеми. Цілеспрямованість як базовий принцип та-
кого механізму проявляється не лише як елемент само-
го механізму, але також є важливою і з позиції функціо-
нування кожного окремого банку в країні. Саме у межах 
банківської установи як окремого суб’єкта цей принцип 
полягає у забезпеченні певного місця нетрадиційних 
банківських послуг у загальній їх сукупності такої уста-
нови, що можна виміряти кількісно через питому вагу 
зазначених послуг у формуванні доходу банку, напри-
клад. Визначення чіткого значення дозволяє встано-
вити певну ціль майбутнього розвитку цього сегмента 
банківських послуг. 

Отже, вище визначено та поглиблено сутність 
окремих принципів створення та впроваджен-
ня механізму активізації ринку нетрадиційних 

банківських послуг із метою розбудови такого ринку 
і  підвищення конкурентоспроможності як окремих 
банків, так і банківської системи загалом. На рис. 1 нами 
виокремлено чотири функціональні блоки ресурсного 
забезпечення такого механізму. До них віднесено такі: 
нормативно-правове, економічне, інформаційне й орга-
нізаційне забезпечення.
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Нормативно-правове забезпечення механізму ак-
тивізації ринку нетрадиційних банківських по-
слуг полягає у необхідності розробки відповід-

ної законодавчої бази для функціонування такого ринку. 
Саме через прийняття нормативних документів визна-
чаються основні правила роботи банків у різних сферах. 
Сьогодні до базових нормативно-правових документів 
можна віднести Конституцію України, закони Верхо-
вної Ради України, Укази Президента України, постанови 
Кабінету Міністрів України, розпорядження, накази мі-
ністерств, відомств, різноманітні інструкції, положення 
та нормативи. Особливу роль в окресленому процесі за-
ймають нормативні акти Національного банку України.

Економічне забезпечення механізму активізації 
ринку нетрадиційних банківських послуг полягає у не-
обхідності забезпечення цього процесу необхідними фі-
нансовими ресурсами, які варто буде направити на ана-
ліз сучасного ринку нетрадиційних банківських послуг, 
розробку нових пропозицій його подальшої розбудови, 
залучення експертів у цій сфері, оцінку потенційних 
можливостей впровадження нових детермінантів роз-
витку такого ринку.

Інформаційне забезпечення механізму активізації 
ринку нетрадиційних банківських послуг вимагає впро-
вадження норм щодо акумуляції інформації про функ-
ціонування банків у цій сфері, використання вже наяв-

них статистичних даних щодо надання нетрадиційних 
послуг. Без аналізу даних взагалі досить складно роз-
робляти пріоритетні напрямки розбудови зазначеного 
ринку, а, що найголовніше, фактично неможливо оціни-
ти ефективність впровадження такого механізму. Така 
ситуація вже суперечить принципу ефективності у  су-
купності всіх принципів його розробки та реалізації.

Організаційне забезпечення механізму активіза-
ції ринку нетрадиційних банківських послуг полягає у 
формуванні такого середовища організації зустрічей, 
взаємодії між основним суб’єктами такого ринку, регу-
лятором діяльності комерційних банків. Налагодження 
нормальної дискусії між усіма зацікавленими сторона-
ми є першим кроком до формування конструктивного 
процесу щодо обґрунтування такого механізму та роз-
робки конкретних дій його впровадження. 

Важливою передумовою побудови механізму ак-
тивізації ринку нетрадиційних банківських послуг є 
розуміння важливості здійснення цього процесу й усві-
домлення, що цілісний підхід до дослідження такого 
ринку дозволяє виявити макроекономічні проблеми 
його функціонування, вирішення яких сприятиме роз-
витку фінансового ринку та економіки країни. Це буде 
відбуватися за рахунок виникнення ефектів від удоско-
налення умов діяльності банківських установ у сфері на-
дання нетрадиційних послуг (рис. 2). 

зростання обсягів активних операцій банку

формування додаткового доходу банку

диверсифікація портфеля активних операцій банку

зростання питомої ваги неризикових банківських 
послуг

зростання рівня доступності фінансових ресурсів 
від банківських установ

зниження загальносистемного кредитного ризику 
банківської системи

зростання запровадження інноваційних технологій  
у діяльність банків

зростання інформаційної прозорості функціонування 
банківських установ

зростання рівня якості обслуговування споживачів 
банківських послуг

підвищення рівня конкурентоспроможності 
банківської установи

 

Зростання рівня 
диверсифікації 

портфеля активних 
послуг банківських 
установ в Україні 

шляхом нарощення рівня 
надання нетрадиційних 

послуг

мікровплив 
на функціонування 

конкретної банківської 
установи

макровплив 
на функціонування 

банківської системи

Рис. 2. Система ефектів від активізації ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні 

Джерело: авторська розробка.
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Необхідним елементом формування ринку нетра-
диційних банківських послуг в Україні є зростання рівня 
диверсифікації портфеля активних послуг банківських 
установ в Україні шляхом нарощення рівня надання 
нетрадиційних послуг. Саме використання окреслено-
го методу автоматично впливає на формування опти-
мального портфеля кредитів і цінних паперів, оскільки 
збільшення кількості нетрадиційних послуг, обсягів їх 
надання автоматично сприяє формуванню нових кана-
лів формування доходу банківської установи і розподі-
ляє ризики між різними суб’єктами  господарювання.

З іншої сторони, збільшення надходжень від комі-
сійних нетрадиційних операцій банків та підви-
щення рівня їх у структурі загального доходу до-

зволяє більш якісніше підійти до оцінки реальної кре-
дитоспроможності клієнтів і тим самим також формує 
умови для створення ефективного портфеля активних 
операцій. 

ВИСНОВКИ
Врахування теоретичних положень описаного 

вище механізму активізації ринку нетрадиційних бан-
ківських послуг є важливою складовою розвитку тако-
го ринку. Саме обґрунтування особливостей існування 
такого механізму та специфічних рис його впроваджен-
ня є основою для розробки прикладних заходів під-
вищення обсягів реалізованих нетрадиційних послуг  
в Україні.                     
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