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Абрамова І. В. Стан і пріоритети фінансової інклюзії в Україні
Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування стану та пріоритетів фінансової інклюзії в Україні. Теоретичний ана-
ліз порушених у дослідженні питань здійснювався відповідно до загальнометодологічної схеми системного підходу. При вирішенні 
окремих завдань застосовувався статистико-економічний метод – для оцінки сучасного стану та тенденцій фінансової інклюзії  
в Україні, а також методи порівняльного аналізу й аналогії – для визначення перспектив інклюзивного розвитку фінансової систе-
ми України. Обґрунтовано, що стан впровадження фінансової інклюзії в Україні впродовж 2015–2019 рр. характеризувався збіль-
шенням кількості безготівкових операцій з використанням платіжних карток, динамічним розвитком платіжної інфраструктури  
в торговельній і сервісній мережах. Аргументовано, що важливими завданнями розбудови та інклюзивності фінансового сектора 
України є розвиток Національної платіжної системи «Український платіжний простір», розширення платіжної інфраструктури та 
поліпшення умов для здійснення розрахункових операцій за допомогою платіжних карток, у тому числі в мережі Internet. Доведено, 
що низькі доходи населення, обмежений доступ до фінансових послуг, недостатній розвиток платіжної інфраструктури, невисокий 
рівень фінансової освіти й фінансової грамотності українців, є ключовими причинами уповільненого розвитку фінансової інклюзії  
в Україні. Встановлено, що перспективи розвитку фінансової інклюзії пов’язані зі створенням дієвих механізмів захисту прав спожи-
вачів фінансових послуг, умов для підвищення фінансової грамотності населення та його поінформованості про послуги банківських 
і небанківських фінансово-кредитних установ, розвитком платіжної інфраструктури та цифрових технологій у фінансовій сфері.
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Наразі фінансові можливості громадян 
України певною мірою є обмеженими 
через брак знань і відсутність досвіду з 

використання різного роду фінансових послуг. 
Особливо актуальним це питання постає перед 
населенням літнього віку, яке фактично залиша-
ється відрізаним від фінансової системи. Грома-
дяни молодшого та середнього віку в Україні та-
кож продовжують використовувати готівку для 
здійснення платежів та розрахунків, не вміючи, 
не знаючи або не розуміючи механізмів засто-
сування сучасних фінансових послуг. Водночас, 
як показує світовий досвід, створення умов для 
вільного доступу всіх верств населення до фі-
нансових продуктів і послуг сприяє економіч-
ному розвитку держави та зростанню доходів 
громадян через підвищення ефективності управ-
ління активами останніх, спрощення механізмів 
інвестування, доступності послуг фінансових 
посередників тощо. З огляду на окреслену про-
блему Національний банк України визначив фі-
нансову інклюзію одним зі стратегічних завдань 
розвитку фінансової системи.

Проблемам, пов’язаним з фінансовою ін-
клюзією, присвячені наукові доробки як за-
кордонних, так і вітчизняних науковців. Огляд 
фінансової інклюзії в різних країнах світу та до-
слідження останніх емпіричних доказів того, як 
використання фінансових продуктів, зокрема 
платіжних послуг, депозитних рахунків, позик 
і страхування, може сприяти інклюзивному та 
економічному розвитку, висвітлено у працях та-
ких закордонних вчених, як А. Деміргук-Кунт,  
Л. Клаппер, Д. Сінгер (A. Demirguc-Kunt, L. Klap-
per, D. Singer) [9] та ін. Оцінці наявних проблем у 
сфері фінансової інклюзії в Україні та окресленню 
перспектив і механізмів їх вирішення присвячені 
дослідження Л. В. Бережної та О. І. Снитюк [2]. 

Імпонує визначення фінансової інклюзії, 
запропоноване Ю. І. Шаповалом та О. І. Юхтою. 
Науковці вважають, що «фінансова інклюзія є за-
собом «повноцінного» використання інструмен-
тарію індустрії фінансових послуг, що зрештою 
сприяє досягненню довгострокового економіч-
ного зростання, оскільки стимулює впроваджен-
ня інновацій, мобілізацію заощаджень і підтрим-
ку інвестицій» [8].

Проблеми та напрями забезпечення фінан-
сової інклюзії в Україні визначив Д. М. Гладких, 
який наголошує, що «до ключових проблем за-
безпечення доступу широкого кола споживачів 
до фінансових послуг (фінансової інклюзії) в 

Україні належать: недостатній рівень розвитку 
безготівкової економіки, низький рівень фінан-
сової грамотності населення, обмеженість до-
ступу до фінансової інфраструктури у сільській 
місцевості, недостатній рівень довіри з боку фі-
зичних осіб до фінансової системи, пов’язаний із 
неналежним захистом прав споживачів» [3]. 

Економічний зміст фінансової інклюзив-
ності як індикатора доступності фінансових по-
слуг для населення розкривають Л. А. Дудинець 
та О. Є. Верней. Науковці ідентифікують компо-
ненти фінансової інклюзії та здійснюють порів-
няльний аналіз доступності фінансових послуг 
для населення України та інших країн світу [4]. 
Підходи до розуміння поняття та ролі фінансової 
інклюзії є предметом дослідження К. В. Ануфріє-
вої та А. І. Шкляра [1]. Водночас, попри числен-
ні наукові дослідження інклюзивного розвитку 
фінансових систем, низка питань, пов’язаних зі 
станом і перспективами розвитку фінансової 
інклюзії в Україні, залишаються недостатньо ви-
вченими та вирішеними. 

Метою статті є теоретико-методологічне 
обґрунтування стану та пріоритетів фінансової 
інклюзії в Україні.

За даними Світового банку, близько 31%, 
або 1,7 млрд дорослого населення в усьо-
му світі не мають розрахункового рахунку. 

Серед них 2/3 вважають, що ключовими при-
чинами цього є брак грошей, віддаленість від 
постачальників фінансових послуг, відсутність 
документів, необхідних для його відкриття, або 
недовіра до постачальників фінансових послуг 
[12]. Провідні фінансові організації світу, у тому 
числі Група Світового банку, поставили за мету 
здійснити перехід до фінансової інклюзії, від-
кривши, таким чином, можливості економічного 
зростання та подолання бідності для більшості 
країн світу [10; 11]. 

Організацією економічного співробітни-
цтва та розвитку (OECD), членами якої є 35 кра-
їн світу, було офіційно визнано виключну важли-
вість фінансової грамотності та започатковано 
унікальний проєкт щодо її підвищення, реалі-
зацію якого покладено на Міжнародну мережу 
фінансової просвіти (INFE). Головними функ-
ціями INFE є розробка ключових компетенцій  
у галузі фінансової грамотності, розвиток фінан-
сової освіти для малих і середніх підприємств, 
розробка рекомендацій щодо рівного доступу 
різних прошарків населення до фінансових про-
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дуктів та послуг тощо. Під фінансовою інклюзі-
єю INFE пропонує розуміти процес доступного, 
вчасного та повноцінного просування фінансо-
вих продуктів і послуг, поширення їхнього вико-
ристання серед усіх прошарків суспільства через 
впровадження наявних та інноваційних підходів 
паралельно з фінансовою обізнаністю та просві-
тою задля як фінансового зростання добробуту 
громадян, так і створення умов для економічної 
та соціальної інклюзії в державі [13]. 

Ключовими параметрами фінансової ін-
клюзії визнано фінансову освіту, доступність фі-
нансових послуг, фінансовий добробут громадян. 
Україна долучилася до світових тенденцій підви-
щення фінансової грамотності та популяризації 
фінансових послуг. Національний банк України 
визнав фінансову інклюзію однією зі стратегіч-
них цілей своєї діяльності та почав вживати за-
ходи щодо її активізації. Було зроблено акцент 
на розвиток безготівкових платежів та операцій, 
ринку банківських платіжних карток, платіжної 
інфраструктури, систем переказу коштів, Націо-
нальної платіжної системи «Український платіж-
ний простір тощо. У Річному звіті НБУ за 2019 р. 
наголошено, що «фінансова інклюзія – це ство-
рення умов для залучення населення та бізнесу 
до користування різноманітними фінансовими 
послугами» [5]. 

Наразі не існує єдиного наукового підхо-
ду до оцінки стану фінансової інклюзії 
в країні. Здебільшого дослідники спи-

раються на евристичні методи дослідження, 
оскільки емпіричні дані, як правило, є обмеже-
ними через брак інформації. Аналіз праць вітчиз-
няних і закордонних науковців, а також світовий 
досвід дають можливість сформувати уявлення 
про загальну картину рівня фінансової інклюзії 

в економіці у трьох ключових вимірах: стану ви-
користання, доступності та якості [8]. 

Стан впровадження фінансової інклюзії в 
Україні впродовж 2015–2019 рр. характеризу-
вався збільшенням у понад 3 рази кількості без-
готівкових операцій з використанням платіжних 
карток. Водночас динаміка операцій з викорис-
танням готівки не була такою інтенсивною. За 
останні п’ять років її зростання становило лише 
31 % (рис. 1).

Суми операцій, здійснених з використан-
ням платіжних карток, упродовж дослі-
джуваного періоду зросли у 4,7 разу. За 

даними НБУ, половина безготівкових операцій, 
здійснених з використанням платіжних карток, 
відбулася в торговельній мережі, що становить 
понад 28% усіх безготівкових операцій. Така ди-
наміка свідчить про активізацію населення в на-
прямі здійснення безготівкових платежів.

Доступність фінансової інклюзії забезпе-
чується через розвиток платіжної інфраструк-
тури, зокрема мережі безконтактних терміналів, 
терміналів у торговельній і сервісній мережах, 
інших пристроїв, ринку електронних грошей, 
систем електронних платежів тощо. Протягом 
2015–2019 рр. динамічно розвивалася платіжна 
інфраструктура у торговельній і сервісній ме-
режах, зокрема, кількість платіжних терміналів 
зросла майже у двічі, а банкоматів та ПТКС – на 
2,4 тис. шт. (рис. 2). Водночас кількість банків-
ських терміналів зменшилася на 3,8 тис одиниць. 
За даними НБУ, у 2019 р. банки емітенти збіль-
шили обсяг випущених електронних грошей 
майже у 2,5 разу проти попереднього року, або 
з 83,2 млн грн до 202,9 млн грн, обсяг операцій 
з електронними грошима зріс у 2,3 разу, або на 
9489 млн грн.

1287 1775 2311 3073
4167

678
738

780
842

890

2015 2016 2017 2018 2019

Безготівкові операції, млн шт. Готівкові платежі, млн шт.

Рік

Рис. 1. Динаміка операцій здійснених з використанням платіжних карток, млн шт.
Джерело: побудовано за звітними даними НБУ [5].
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Рис. 2. Розвиток платіжної інфраструктури у 2015–2019 рр.
Джерело: побудовано за звітними даними НБУ [5].

Важливими завданнями розбудови та ін-
клюзивності фінансового сектора України 
є розвиток Національної платіжної си-

стеми «Український платіжний простір», розши-
рення платіжної інфраструктури та поліпшення 
умов для здійснення розрахункових операцій за 
допомогою платіжних карток, у тому числі у ме-
режі Internet. На початок 2020 р. до функціону-
вання Національної платіжної системи долучи-
лося 50 банків, а її платіжні картки обслуговува-
ли близько 98% мережі торговельних платіжних 
терміналів України. Продовжується розширення 
кола учасників Системи BankID НБУ.

Якісний поступ фінансової інклюзії перед-
бачає не лише розвиток ключових сегментів 
ринку фінансових послуг, а й створення дієвих 
механізмів захисту прав споживачів фінансових 
послуг, умов для підвищення фінансової грамот-
ності населення та його поінформованості про 
послуги банківських і небанківських фінансово-
кредитних установ. У грудні 2018 р. агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID), у рам-
ках проєкту «Трансформація фінансового секто-
ру» було проведене дослідження за напрямами: 
фінансова грамотність, фінансова інклюзія та 
фінансовий добробут в Україні [7]. 

За результатами дослідження були зроблені 
висновки про те, що індекс фінансової грамот-
ності населення України є на одному з найниж-
чих рівнів серед країн Європейського Союзу,  
а також країн – найближчих сусідів (Білорусь, 
Росія, Грузія тощо). Встановлено, що рівень фі-
нансового добробуту українців низький, при 
цьому значна частка українських сімей живе на 
межі бідності. Результати опитування довели, 

що в Україні недостатніми є ступінь користуван-
ня банківськими рахунками, рівень заощаджень і 
фінансової інклюзії в цілому. 

Дані рис. 3 свідчать про те, що, незважаючи 
на наявність у 63% респондентів рахунків у фі-
нансових установах, 53% опитаних продовжують 
оплачувати комунальні послуги готівкою. Лише 
22% респондентів здійснюють позики через бан-
ківські установи або користуються кредитною 
карткою. Кошти на депозитних рахунках банків 
зберігають 12% українців, які взяли участь в ан-
кетуванні, тоді як готівку в гаманці або вдома на-
копичують 52%. Така ситуація негативно впливає 
на добробут окремих сімей і послаблює економі-
ку загалом (через слабкість фінансової системи 
та нестачу кредитних коштів для інвестування). 

 Відсутність довіри населення до банківських 
і небанківських фінансово-кредитних установ, 
брак культури безготівкових розрахунків і низька 
фінансова грамотність – це лише невеликий пе-
релік проблем, які потребують невідкладного ви-
рішення на шляху до фінансової інклюзії. У Стра-
тегії розвитку фінансового сектора України до 
2025 р. окреслено бачення НБУ щодо розв’язання 
зазначених питань. В основу візії стратегії по-
кладені євроінтеграційні прагнення України, які 
передбачають, окрім усього іншого, наявність у 
громадян рівня знань, достатнього для ухвалення 
персональних фінансових рішень [6]. 

Головний акцент на шляху до фінансової ін-
клюзії НБУ робить на фінансову освіту молоді, 
готуючи відповідні навчальні заходи для освітніх 
закладів, планує змінити фінансову культуру на-
селення. Наразі вживаються заходи щодо ство-
рення єдиної комунікаційної платформи, де різні 
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у банківській установі рахунок

Оплачували комунальні послуги лише готівкою

2018 р., %

Рис. 3. Динаміка окремих показників фінансової інклюзії в Україні, 2018 р., % усього населення  
віком від 15 років

Джерело: побудовано за звітними даними [7].

стейкхолдери зможуть обмінюватися досвідом 
та одержувати інформаційно-консультаційну під-
тримку. Така підтримка є вкрай важливою як для 
пересічних громадян, які зможуть краще орієн-
туватися у фінансових послугах, так і для фінан-
сових установ, які, здійснюючи комунікацію як з 
клієнтами, так і один з одним, зможуть вдоскона-
лювати якість фінансових послуг і продуктів. 

На основі аналізу стану фінансової інклюзії 
в Україні можна виділити такі пріоритети її роз-
витку (табл. 1).

Для реалізації заходів з фінансової інклю-
зії варто враховувати і національний 
контекст. Зокрема, той факт, що Україна 

є країною, населення якої неодноразово відчу-
ло на собі вплив фінансово-економічних криз, 
девальвацію грошової одиниці, інфляційні про-
цеси тощо. Внаслідок цих подій українці мають 
низький рівень довіри до фінансових установ і 
національної грошової одиниці. Громадяни від-
чувають себе незахищеними через брак право-
вих інструментів регулювання прав споживачів 
фінансових послуг. Населення мало користуєть-
ся страховими послугами та послугами накопи-
чувального пенсійного забезпечення через низь-
кий рівень доходів. 

Водночас доходи населення є визначальним 
чинником для інклюзивного розвитку фінансо-
вого сектора. Своєю чергою, дослідження USAID 
доводять, що рівень доходів залежить від пове-
дінки та ставлення людей до грошей: наскільки 
вони планують свої витрати, чи здійснюють за-
ощадження, чи користуються позиками для за-

доволення поточних потреб. Саме тому фінан-
сова освіта, як основа фінансової грамотності, є 
рушійною силою, здатною позитивно вплинути 
на фінансовий добробут громадян, спонукати їх 
до управління власними фінансами, розширити 
фінансові можливості. Не варто також забувати, 
що ми живемо у вік цифрових технологій, тому 
не зайвим буде використання цифрових інстру-
ментів, таких як інтерактивні освітні програми, 
фінансові онлайн-ігри для підвищення фінан-
сової грамотності. Важливо робити акцент і на 
розвиток цифрових фінансових послуг як одного 
із компонентів інклюзивної фінансової системи. 

ВИСНОВКИ
Встановлено, що стан фінансової інклюзії в 

Україні не досяг належного розвитку. Причина-
ми цього є: низькі доходи населення; обмежений 
доступ до фінансових послуг через недостатній 
розвиток платіжної інфраструктури, особливо 
в сільській місцевості; низький рівень фінансо-
вої освіти і фінансової грамотності українців. 
Водночас, як показує світовий досвід, створен-
ня умов для вільного доступу всіх верств насе-
лення до фінансових продуктів і послуг сприяє 
економічному розвитку держави та зростанню 
доходів громадян завдяки підвищенню ефектив-
ності управління активами останніх, спрощення 
механізмів інвестування, доступності послуг фі-
нансових посередників. 

Перспективи розвитку фінансової інклюзії 
пов’язані зі створенням дієвих механізмів захис-
ту прав споживачів фінансових послуг, умов для 
підвищення фінансової грамотності населен-
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Таблиця 1

Пріоритетні напрями розвитку фінансової інклюзії в Україні

Напрями розвитку Інструменти реалізації

Фінансова освіта

– Продовження розвитку освітніх програм, спрямованих на підви-
щення фінансової грамотності населення;  
– онлайн-навчання фінансовій грамотності;  
– організація семінарів, лекторіїв, конференцій тощо, присвячених 
підвищенню фінансової грамотності населення;  
– формування культури безготівкових розрахунків

Інформаційно-консультаційна підтримка Продовження розвитку єдиної комунікаційної платформи спожива-
чів і надавачів фінансових послуг

Захист прав споживачів фінансових послуг

– Удосконалення законодавства у сфері захисту прав споживачів 
фінансових послуг;  
– формування системи державних гарантій споживачам фінансових 
послуг

Удосконалення та поліпшення якості  
фінансових послуг

Адаптація фінансових послуг/продуктів та обслуговування відпо-
відно до міжнародних стандартів якості

Забезпечення інноваційного розвитку  
ринку фінансових послуг

– Застосування сучасних ІТ-технологій у роботі з клієнтами;  
– розвиток цифрових фінансових послуг

Посилення довіри населення  
до фінансових установ

– Стабілізація фінансово-банківської системи;  
– посилення моніторингу та контролю за діяльністю фінансово- 
кредитних установ

Джерело: авторська розробка.

ня та його поінформованості про послуги бан-
ківських і небанківських фінансово-кредитних 
установ, розвитком платіжної інфраструктури та 
цифрових технологій у фінансовій сфері.            
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