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Крилова О. В. Розвиток мікрофінансових організацій в Україні в умовах FinTech трансформації  
фінансового ринку

Сучасні умови функціонування ринку небанківських фінансових послуг в Україні вимагають пошуку нетрадиційних форм інновацій-
ного розвитку та необхідність упровадження інформаційних систем і цифрових технологій. Це відповідає положенням Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, Комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року, Стратегій розвитку 
фінансового сектора та фінтеху в Україні до 2025 року. Мета дослідження полягає у виявленні ключових тенденцій розвитку 
мікрофінансових організацій в Україні як ключового елементу ринку небанківських фінансових послуг з використанням цифрових 
технологій, серед яких присутній і FinTech. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження, як аналіз і 
синтез, статистичний аналіз, порівняння, узагальнення, структурно-логічний, експертне опитування й оцінки. Проаналізовано 
динаміку основних показників розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні: кількість мікрофінансових організацій, об-
сяги активів і фінансових послуг. Виявлено специфічні особливості «спліт» як важливої реформи розвитку національного ринку 
небанківських фінансових послуг. Визначено стратегічні напрями розвитку мікрофінансових організацій в Україні: удосконалення 
нормативно-правового регулювання ринків небанківських фінансових послуг; посилення захисту прав споживачів; застосування ри-
зик-орієнтованого підходу до регулювання та нагляду за мікрофінансовими організаціями; адаптивне регулювання небанківського 
фінансового сектора. Досліджено особливості розвитку FinTech у різних країнах світу. Розкрито зміст ключових тенденцій розви-
тку мікрофінансових організацій в умовах FinTech-трансформації фінансового сектора в Україні, серед яких: маркетплейси (надання 
кредитів клієнтам через посередницькі цифрові платформи); балансове кредитування; рішення на основі штучного інтелекту; 
banking-as-a-service як модель, що дозволяє нефінансовим компаніям додавати банківські послуги у власні застосунки та цифрові 
продукти. Формування й реалізація якісно нової моделі регулювання ринку небанківських фінансових послуг створить умови для 
застосування нових фінансових інструментів та бізнес-моделей, які відповідатимуть вимогам динамічного інституційного серед-
овища функціонування мікрофінансових організацій в Україні.
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На даний час у фінансовому секторі Украї-
ни активізуються процеси цифрових 
трансформацій, що обумовлює пошук 

нетрадиційних форм інноваційного розвитку 
та необхідність упровадження сучасних інфор-
маційних систем і цифрових технологій. Це від-
повідає Стратегії розвитку фінансового сектора 
України до 2025 р., у якій зазначено про сприян-
ня розвитку ринків небанківських фінансових 
послуг, FinTech, SupTech&RegTech, цифрових 
технологій і платформ регуляторів.

З огляду на це виникла необхідність по-
дальшого розвитку теоретико-методологічних 
положень і розроблення науково-методичних 
підходів і практичних рекомендацій з удоскона-
лення діяльності мікрофінансових організацій з 
урахуванням трансформаційних перетворень фі-
нансового сектора.

Аналіз й узагальнення наукової літератури 
свідчить, що зарубіжними та вітчизняними вче-
ними приділяється значна увага:
 дослідженню трансформаційних проце-

сів у фінансовому секторі національної 
економіки (О. Барановський [1]);

 визначенню сутності й особливостей фі-
нансіалізації глобальної та національних 
економік (J. Assa [2]; Th. Beck, A. Demir -
guc-Kunt, R. Levine [3]; G. A. Epstein [4];  
J. B. Foster [5]; G. R. Krippner [6]; R. Dore 
[7]; D. M. Kotz [8]; П. Єщенко, Н. Самко [9];  
С. Радзієвська [10]);

 обґрунтуванню рекомендацій щодо вдо-
сконалення процесу організації запрова-
дження фінансових інновацій у небанків-
ських фінансових установах (В. Коваленко 
[11]);

 узагальненню передового зарубіжного 
досвіду застосування новітніх фінансо-
вих технологій в умовах цифровізації 
економіки; оцінюванню сучасного стану 
глобального ринку FinTech та виявленню 
трендів FinTech в Україні й чинників, що 
відіграють стримувальну роль у проник-
ненні FinTech-послуг, способів їх усунен-
ня для забезпечення позитивної динаміки 
в цьому сегменті (Г. Поченчук [12]; А. Ма- 
заракі, С. Волосович [13]; Н. Астахо-
ва [14]; Т. Гаврилко, Р. Антонова [15];  
П. Нікіфоров, І. Бабух, С. Кінащук [16];  
О. Стойко [17; 18]; T.-H. Chen, R.-C. Chang 
[19]; D. W. H. Fung, W. Y. Lee, J. J. H. Yeh,  
F. L. Yuen [20]; M. Cheng, Y. Qu [21]; 
Y. Wang, X. Sui [22]; T. Sheng [23]).

Разом із тим багатоаспектність і дискусій-
ність окремих питань з обраної тематики обу-
мовлюють необхідність подальших наукових 
розробок. І особливо вирішення даної пробле-
ми актуалізується в сучасних умовах цифрової 
трансформації фінансового ринку. 

Тому мета даного дослідження полягає у 
виявленні ключових тенденцій розвитку мікро-
фінансових організацій в Україні як ключового 
елементу ринку небанківських фінансових по-
слуг з використанням цифрових технологій, се-
ред яких є і FinTech.

У Стратегічному плані діяльності Націо-
нальної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, визначено основні бар’єри, які гальмують 
ефективний розвиток ринків небанківських фі-
нансових послуг. Серед них такі: 
 відсутність ефективних механізмів виве-

дення з ринків небанківських фінансових 
послуг проблемних фінансових установ, 
які не виконують і не мають на меті ви-
конувати свої зобов’язання перед спожи-
вачами ринків небанківських фінансових 
послуг і створюють суттєві системні ри-
зики для сектора;

 недосконалість інформаційно-комуніка-
ційних технологій при взаємодії з учас-
никами ринку; 

 недостатність інформації у споживачів 
фінансових послуг і знань, необхідних 
для обґрунтованого вибору фінансової 
послуги; 

 невідповідність чинного законодавства, 
яке регулює ринок небанківських фінан-
сових послуг, потребам ринку; 

 відсутність єдиного стандартизованого 
електронного формату розкриття інфор-
мації у фінансовій звітності порівняно 
з найкращими світовими практиками 
(XBRL), що створює перешкоди в частині 
зрозумілості та прозорості для потенцій-
них іноземних інвесторів ринку фінансо-
вих послуг; 

 неналежний рівень наближення регу-
ляторного середовища ринку небанків-
ських фінансових послуг до міжнародних 
стандартів регулювання та нагляду в час-
тині державного регулювання та нагля-
ду відповідно до стандартів IAIS, IOPS і 
Solvency II.
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За даними Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фі-
нансових послуг, за 2014–2019 рр. кількість 

кредитних спілок скоротилася на 40,9%, ломбар-
дів – на 30,2%. Однак за цей період спостерігаєть-
ся тенденція до зростання кількості зареєстро-
ваних фінансових компаній у 2,3 разу (табл. 1). 
Кількість членів кредитних спілок знизилася на 
19,9%, або з 911 до 465 тис. осіб. Кількість членів 
кредитних спілок, які мають внески на депозит-
них рахунках, зменшилася на 43,3%, або з 35,8 до 
20,3 тис. осіб. Кількість членів кредитних спілок, 
які мають діючі кредитні договори, знизилася на 
44,4%, або з 214,5 до 119,3 тис. осіб.

За 2016–2018 рр. питома вага гарантій збіль-
шилася на 2,9 відсоткових пункти (з 4,4 до 7,3 за-
гальноукраїнського обсягу фінансових послуг), 
а кредитів – на 1 в. п. (з 36,5 до 37,5%). Частка 
фінансового лізингу скоротилася на 4 в. п., або з 
21,7 до 17,4% обсягу фінансових послуг. За дослі-
джуваний період питома вага факторингу майже 
не змінилася і становила у 2018 р. 37,7% (табл. 2).

Як показує статистичний аналіз, питома 
вага активів кредитних спілок за 2014–2019 рр. 
зменшилася на 3 в. п., або з 4,7 до 1,7%, а ломбар-
дів – на 0,3 в. п., або з 3,1 до 2,8% загальноукраїн-
ського обсягу активів небанківських фінансових 
установ. Частка активів фінансових компаній і 
лізингодавців, навпаки, збільшилася на 3,3 в. п., 
або з 92,2 до 95,5% загального обсягу активів в 
Україні (табл. 3).

Сукупні активи небанківських фінансових 
установ в Україні становили у 2018 р. 197,5 млрд 
грн, з них найбільшу частку займають активи фі-
нансових компаній (63,5%). Питома вага активів 
ломбардів складала у 2018 р. лише 1,9%, а кре-
дитних спілок – 1,1% сукупного обсягу активів.

Таким чином, ринок небанківських фінан-
сових послуг демонструє останніми ро-
ками повільні темпи зростання, але досі 

лишається меншим від банківського сектора за 
обсягом активів. При цьому варто зазначити, 
що ринок насичений великою кількістю слаб-

Таблиця 1

Кількість небанківських фінансових організацій і установ в Україні

Установа
Рік

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кредитні спілки 589 589 462 378 358 348

Фінансові компанії та лізингодавці 415 571 650 677 906 975

Ломбарди 477 482 456 415 373 333

Джерело: складено за даними інформаційно-аналітичних матеріалів Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг.

Таблиця 2

Динаміка обсягу фінансових послуг в Україні, 
млрд грн

Фінансові 
послуги

Рік

2016 2017 2018

Факторинг 16,9 31,4 48,1

Кредити 16,5 27,4 47,9

Фінансо-
вий лізинг 9,8 13,0 22,2

Гарантії 2,0 5,5 9,5

Загальний 
обсяг 45,2 77,3 127,7

Джерело: складено за даними інформаційно-аналітичних 
матеріалів Національної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ких, недокапіталізованих і ненадійних фінан-
сових посередників. Найбільш зростаючими 
сегментами небанківського ринку є фінансові 
компанії та ломбарди, які зуміли збільшити об-
сяг сукупних активів за останні 6 років. Водно-
час їхні показники прибутковості та суми спла-
чених податків суттєво відстають від банків і 
страхових компаній. 

З 1 липня 2020 р. розпочато новий етап роз-
витку ринку небанківських фінансових послуг, 
який полягає у впровадженні «спліт» як однієї з 
реформ, що вимагатиме одночасно трансформа-
ції Національного банку України, переналашту-
вання учасників ринку та паралельного напра-
цювання концепцій функціонування кожного 
сегмента.
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Це дасть змогу продовжувати забезпечен-
ня фінансової стабільності більш комплексно та 
ефективно завдяки регулюванню небанківського 
сектора. Крім того, спліт має сприяти подальшій 
інтеграції України в ЄС у межах імплементації ди-
ректив та інших документів і приведення націо-
нальної нормативної бази у відповідність до між-
народних стандартів. Нове регулювання та нагляд 
у небанківському фінансовому секторі реалізува-
тиметься за міжнародними стандартами так само, 
як це відбувається і в банківському секторі.

Накопичена проблематика ринку вимагає 
актуалізації правил ведення діяльнос-
ті, створення прозорих умов ведення 

бізнесу та ефективного регулювання. Рефор-
ма небанківського сектора сприятиме сталому 
розвитку економіки країни та створенню мож-
ливостей для подальшого функціонування та 
вдосконалення ринку. Для досягнення цієї мети 
Національним банком України визначено такі 
першочергові завдання, як:
 створення та впровадження інтегрованої 

моделі регулювання та нагляду за фінан-
совими ринками; 

 подальше реформування та розвиток не-
банківського сектора згідно з провідни-
ми міжнародними практиками, Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС та 
іншими міжнародними зобов’язаннями 
України; 

 відновлення довіри до ринку небанків-
ських фінансових установ; 

 посилення захисту прав та інтересів спо-
живачів фінансових послуг; 

 розвиток фінансових інструментів та інф-
раструктури фінансового ринку (табл. 4).

Отже, зростання прозорості, впроваджен-
ня ефективного нагляду, посилення за-
хисту прав споживачів і рівня фінан-

сової обізнаності клієнтів у сегменті мікрокре-
дитування лишаються ключовими викликами 
реформи «спліт» з огляду на суттєвий синерге-
тичний ефект.

Швидкий технологічний прогрес змінює 
сектор небанківських фінансових послуг у всьо-
му світі. Фінансові технічні сервіси колись вва-
жалися вправними доповненнями до наявних 
традиційних послуг, щоб робота та діяльність 
клієнтів були комфортнішими. Але наразі ці сер-
віси стали викликом усім аспектам фінансового 
світу (табл. 5). 

У дослідженні Global FinTech Adoption Inc-
dex 2019 Ernst & Young визначає два типи фінанв-
сових технічних пропозицій: «трансформовані» 
(disrupted) і «винайдені» (іnvented).

Трансформована послуга – це послуга, яку 
історично пропонували традиційні гравці. Фін-
техпровайдери застосовують технології, щоб 
трансформувати ці послуги, пропонуючи спо-
живачам привабливішу пропозицію, наприклад 
розширені можливості, більша зручність, нижчі 
ставки та комісії. Винайдена послуга – це послу-
га, якої не було раніше, проте вона стала можли-
вою зараз завдяки технологіям та альтернатив-
ним бізнес-моделям. Наприклад, рівноправне 
кредитування (P2P) або мобільні платежі. Деякі 
винайдені послуги заповнюють ніші на ринку, 
а інші мають потенціал для переосмислення та 
трансформації цілих фінансових підгалузей.

Глобальний FinTech-ринок пройшов еволю-
цію від початкового етапу, на якому основними 
гравцями виступали стартапи, до сучасного, для 
якого характерною є присутність професійних 
компаній, що здатні запропонувати споживачам 

Таблиця 3

Динаміка активів небанківських фінансових установ в Україні, млн грн

Установа
Рік

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кредитні спілки 2598 2193 2033 2170 2352 2444

Фінансові компанії  
та лізингодавці 51265 64960 97332 107534 125322 137739

Ломбарди 1710 2219 3318 3764 4054 4104

Загальний обсяг 55573 69372 102683 113468 131728 144287

Джерело: складено за даними інформаційно-аналітичних матеріалів Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг.
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Таблиця 4

Стратегічні напрями розвитку мікрофінансових організацій в Україні

Напрям Зміст

Удосконалення нормативно-правового 
регулювання ринків небанківських  
фінансових послуг

Проєкт Закону України «Про фінансові послуги та діяльність з надання 
фінансових послуг» передано до профільного Комітету Верховної 
Ради України. 
Розроблення пропозицій до нових редакцій проєктів законів «Про 
кредитні спілки» та «Про фінансові компанії»

Посилення захисту прав споживачів

Робота зі зверненнями громадян до НБУ та систематизація виявлених 
порушень і ключових недоліків у діяльності небанківських фінансових 
установ та оперативне реагування на них.  
Регулювання реклами та повноти розкриття інформації про фінансові 
послуги

Застосування ризик-орієнтованого  
підходу до регулювання та нагляду  
за мікрофінансовими організаціями

Удосконалення вимог до ліцензування, оцінки платоспроможності 
та ліквідності, корпоративного управління та системи управління 
ризиками, застосування ризик-орієнтованого пруденційного нагляду, 
нагляду за ринковою поведінкою, визначення процедури реоргані-
зації, відновлення діяльності та виведення компаній із ринку. Головне 
завдання регулятора – зробити нагляд за діяльністю мікрофінансових 
організацій адекватним тим ризикам, які притаманні діяльності кож-
ної з них

Адаптивне регулювання небанківського 
фінансового сектора

Розподіл наглядових функцій. Так, основні наглядові повноваження 
щодо небанківських фінансових установ буде реалізовувати спеці-
альний Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанків-
ських фінансових послуг.  
В організаційній структурі Національного банку України створено 
окремі підрозділи, які здійснюватимуть нагляд за небанківськими  
фінансовими установами

Джерело: складено на основі [24–28].

Таблиця 5

Цифрові технології як сучасні тренди розвитку ринку небанківських фінансових послуг

Вид продукту/
послуги Загальна характеристика

1 2

BlockChain

У перекладі з англ. “blockchain” (“block chain”) – це вибудуваний за певними правилами без-
перервний послідовний ланцюжок блоків, що містять інформацію. Однак краще давати визна-
чення з огляду на призначення технології блокчейн. Блокчейн був спроєктований в рамках 
вирішення цілком конкретного завдання, а саме того, як побудувати децентралізовану (без 
єдиного центру управління) фінансову систему, коректність роботи якої могла би перевірити 
будь-яка людина. Виходячи з цього можемо визначити блокчейн як спосіб зберігання й узго-
дження бази даних, копія якої є в кожного учасника

Digital marketing

Це використання різних способів просування продукту в широкі маси з використанням 
цифрових каналів. Digital Marketing – це сукупність інструментів просування, за яких задіяні 
цифрові канали. Він не тотожний Інтернет-маркетингу, оскільки включає такі канали, як теле-
бачення, радіо та навіть зовнішня реклама. Інтернет-маркетинг еволюціонував у цифровий 
(digital) маркетинг, у якому використовуються комплексні методи онлайн-стратегії, розробки 
сайтів і мобільних додатків, креативу та копірайтингу, контекстної реклами та SMM, а також 
інших інтерактивних продуктів. Найбільш популярними формами цифрових каналів є пошу-
кове просування; контекстна і тизерна реклама; медійна та банерна; просування в соціальних 
медіа та блогах; створення мобільних застосунків для смартфонів, планшетів та інших носіїв; 
вірусна реклама
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1 2

CRM&BPM

CRM – система для продажу, а саме: готові процеси для управління всіма типами угод. 
Bpm’online CRM об’єднує можливості системи управління взаємовідносинами з клієнтами 
(CRM) і системи управління бізнес-процесами (BPM). Це перше прикладне рішення, розробле-
не на платформі bpm’online

Grid-технології

Grid-обчислення – це географічно розподілена інфраструктура, яка об’єднує множину різних 
типів, доступ до яких користувач може отримати з будь-якої точки незалежно від місця їх роз-
міщення. Grid надає колективний розподілений режим доступу до ресурсів і зв’язаних з ними 
послуг у рамках глобально-розподілених організацій (підприємства, які спільно використову-
ють глобальні ресурси, бази даних, спеціалізоване програмне забезпечення)

Джерело: складено за даними: [11].

Закінчення табл. 5

розгорнутий набір продуктів. Про підвищення 
залученості споживачів до користування новими 
фінансовими технологіями свідчить зростання 
рівня проникнення фінансових послуг – у 2015 р. 
середній рівень проникнення становив 16% (для 
дослідження використано фінтехринки 27 країн 
світу), у 2017 р. – 33%, у 2019 р. – 64%.

При цьому рівень проникнення фінтеху для 
Китаю та Індії становить 87%, для ПАР – 82%; 
для Колумбії, Перу, Нідерландів, Мексики, Ір-
ландії, Великобританії – понад 70%. Найнижчий 
рівень проникнення виявлений у США (46%), 
Бельгії та Люксембурзі (по 42%), Франції (35%) та 
Японії (34%) [29].

За 2015–2019 рр. у багатьох країнах світу 
інтенсивно збільшувався рівень проникнення 
фінтеху: в Австралії відбулося зростання на 45%,  
у Канаді – на 42%, у Гонконгу – на 38%, у Сінгапурі –  
на 52%, у Великобританії – на 57%, у США –  
на 29%. Аналіз глобальних інвестицій, здійснених 
за період 2013–2018 рр. у FinTech-технології, свід-
чить про певну нерівномірність: у 2013 р. їх обсяг 
становив 18,9 млрд дол. США, у 2014–2015 рр.  
спостерігалося суттєве зростання – 45,4 млрд 
дол. і 67,1 млрд дол. відповідно; у наступні два 
роки настав певний спад – 63,4 млрд дол. у 2016 р.  
і 50,8 млрд дол. у 2017 р. У 2018 р. глобальне ін-
вестування зросло на 120% порівняно з 2017 р.  
і досягло 111,8 млрд дол. [30].

За оцінкою компанії PwC [31], у структурі 
глобальних інвестицій частка кредиту-
вання становить 31%, платежі – 17%, бан-

ківські технології – 10%, управління фінансами 
та рахунками – 9%, споживче кредитування та 
мобільні платежі – по 8%, перекази – 3%, робо-
ти-консультанти – 2%, краудфандинг – 1%. Про-
гнозується, що ринок європейських цифрових 
платежів у 2020 р. досягне рекордного обсягу –  

802 млрд дол. США. Щотижня кількість корис-
тувачів фінтех-послуг у Європі збільшується 
приблизно на 70%. Це,  перш за все, пов’язано з 
COVID-19 [32].

Ключовими тенденціями розвитку мікро-
фінансових організацій в умовах FinTech-
трансформації фінансового сектора в Україні 
можна назвати такі:
 маркетплейси – розвиток небанківських 

послуг кредитування дозволив надавати 
кредити клієнтам через посередницькі 
цифрові платформи, які поєднують кре-
диторів із позичальниками, з викорис-
танням власних коштів таких платформ 
або ж прямим кредитуванням між учас-
никами. У цій широкій категорії пред-
ставлено платформи прямого кредиту-
вання у форматі P2P та онлайн;

 балансове кредитування – моделі P2P-
кредитування допомагають позичальни-
кам отримати фінансування від приват-
них або інституційних інвесторів. У Ки-
таї моделі P2P-кредитування дали змогу 
долучитися до фінансування мільйонам 
людей, які не користувалися або недо-
статньо користувалися банківськими по-
слугами, а також підприємствам, які не 
мали можливості отримати традиційний 
кредит. Балансове кредитування відріз-
няється від P2P-кредитування в основно-
му тим, що такі платформи мають власні 
кредитні портфелі та збирають свій від-
соток впродовж «життя» такого порт-
феля. Найчастіше такі платформи фо-
кусуються на спеціалізованих ринкових 
нішах, наприклад видають готівку тор-
говцям або кредитують точки продажу. 
Прикладами таких платформ є Kabbage 
та OnDeck у США, Capital Float в Індії та 
GAX Finance в Малайзії;



322

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ф
ІН

АН
СИ

, Г
РО

Ш
О

ВИ
Й

 О
БІ

Г 
І К

РЕ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2020
www.business-inform.net

 рішення на основі штучного інтелекту –  
згідно зі звітом компаній Econsultancy та 
Adobe під назвою «2018 Digital Trends in 
Financial Services report by Econsultancy/
Adobe» (Цифрові тенденції фінансових 
послуг у 2018 році), майже 20% поста-
чальників фінансових послуг у всьому 
світі вже використовують штучний інте-
лект (AI) у своїх операціях, тоді як 41% 
планує впровадити його найближчим ча-
сом. Розумно розроблені AI-застосунки 
здатні спростити щоденні внутрішні 
операції за допомогою автоматизації по-
вторюваних завдань і забезпечити міцне 
підтримання таргетингу користувачів, 
прогнозування дій і фінансового стану 
клієнта й управління ризиками. Аналіти-
ка великих даних на основі AI надає вели-
ким постачальникам фінансових послуг 
небачені раніше можливості реагувати 
на споживчі та економічні тенденції в ре-
жимі реального часу. Системи автомати-
зації комплаєнсу на основі AI різко ско-
рочують витрати на «роздуті» юридичні 
департаменти та відділи ризику, а також 
зменшують відсоток людських помилок;

 banking-as-a-service як результат щораз 
більшої конвергенції фінансового та не-
фінансового секторів – це модель, яка дає 
змогу нефінансовим компаніям додавати 
банківські послуги у власні додатки та 
цифрові продукти.

ВИСНОВКИ 
У результаті дослідження встановлено, що 

впровадження інноваційних і цифрових техноло-
гій у діяльність мікрофінансових організацій кар-
динально змінює підхід до ведення бізнесу, а саме: 
систем управління маркетингом, продажами, сер-
вісом, документообігом, персоналом тощо.

Основними засадами запровадження циф-
рових фінансових технологій у небанківських 
фінансових установах є доступність, цільове 
призначення, механізм економічного зростання 
завдяки приросту ефективності та збільшенню 
продуктивності праці, різноманітність засобів 
масової інформації, відкритість та співпраця, 
стандартизація, довіра та безпека.

Сучасний етап цифровізації національної 
економіки визначив тенденції та напрями роз-
витку небанківських фінансових установ, тому 
вони мають сконцентрувати весь власний потен-

ціал, а саме: визначення пріоритетів цифрових 
ініціатив і встановлення чіткої їх узгодженості 
з корпоративною стратегією розвитку фінансо-
вої установи; відображення цифрових ініціатив 
у ключових показниках ефективності, а також 
під час оцінювання приросту вартості бізнесу до 
і після впровадження інноваційних та інформа-
ційних фінансових технологій.

Застосування нової моделі регулювання рин - 
ку небанківських фінансових послуг до-
зволить отримати більш ефективну, про-

зору та надійну фінансову систему, яка відпові-
дає міжнародним стандартам. Це, з одного боку, 
дасть можливість знайти нові «точки зростан-
ня» для кожного сегмента цього ринку, а з іншо-
го – забезпечити захист прав споживачів небан-
ківських фінансових послуг. Формування якісно 
нової моделі регулювання створить умови для 
розвитку нових фінансових інструментів та біз-
нес-моделей, які відповідатимуть вимогам ди-
намічного інституційного середовища функціо-
нування мікрофінансових організацій в Україні.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у розробленні пропозицій щодо вдоскона-
лення експрес-тестування комерційних банків у 
контексті FinTech-трансформацій фінансового 
ринку.                    
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ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
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Погореленко Н. П., Юрченко А. Ю. Оцінка процесів управління кредитним портфелем АТ КБ «ПриватБанк»
Мета статті – розглянути стан і структуру кредитного портфеля АТ КБ «ПриватБанк», а також оцінити процеси управлін-
ня кредитним портфелем банку через розрахунок коефіцієнта ефективності управління кредитним портфелем. Аналізуючи фі-
нансові показники, розглянуто та досліджено стан банківського кредитування в сучасних умовах національної економіки України. 
Узагальнено причини зменшення питомої ваги кредитного портфеля у структурі ВВП за досліджуваний період. Проаналізовано 
основоположні засади управління кредитним портфелем АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до «Положення про кредитну політи-
ку». У результаті дослідження проведено аналіз основних аналітичних показників управління кредитним портфелем, визначено 
структуру кредитного портфеля та структуру кредитної якості портфеля банку протягом 2016–2019 рр. На основі аналітичних 
даних здійснено розрахунок коефіцієнта ефективності управління кредитним портфелем банку. Розглянуто актуальні проблеми, 
які впливають на процес управління кредитним портфелем банку. Розраховано показники ефективності управління кредитним 
портфелем АТ КБ «ПриватБанк» за 2016–2019 рр. Визначено, що ключовими викликами як для досліджуваного банку, так і для бан-
ківського сектора загалом залишається висока частка непрацюючих кредитів. Рішучі дії керівництва АТ КБ «ПриватБанк» допомо-
жуть покращити структуру кредитного портфеля та зменшити обсяг проблемної заборгованості банку. Шляхи вирішення про-
блем удосконалення та підвищення якості кредитної діяльності банку залишаються перспективами для подальших досліджень.
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