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черномор В. О. Оптимізація банкоматної мережі як чинника підвищення ефективності діяльності банку  
у сфері платіжних систем

У сучасних умовах, які характеризуються високим рівнем конкуренції на ринку банківських послуг, підвищення ефективності діяльності банку  
у сфері платіжних систем постає одним із пріоритетних завдань. Серед перспективних напрямків підвищення ефективності діяльності банку у 
сфері платіжних систем постає оптимізація банкоматної мережі з метою зменшення видатків на її обслуговування, підвищення часової та те-
риторіальної доступності банківських послуг для клієнтів. У статті досліджено напрями підвищення ефективності банкоматної мережі, а саме: 
оптимізація розміщення банкоматів та їх інкасацій, а також оптимізація розміщення купюр у банкоматах. Для оптимізації розміщення банкоматів 
доцільно використовувати прогнозні моделі розрахунку доходу, рейтингові моделі або картографічні сервіси, які дозволяють візуалізувати геогра-
фію використання платіжних карток і місця концентрації клієнтів. Крім того, визначено, що, враховуючи вимоги безпеки, оптимізація інкасацій по-
винна бути спрямована на максимізацію кількості одночасних інкасацій. А оптимізація розміщення купюр у банкоматах передбачає визначення суми, 
яку необхідно завантажити в банкомат, щоб не допустити передчасного закінчення банкнот  або завантаження надлишкових коштів.
Ключові слова: карткові платіжні системи, ефективність мережі банкоматів, розміщення банкоматів, оптимізація інкасацій.
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Черномор В. А. Оптимизация банкоматной сети  

как фактора повышения эффективности деятельности банка  
в сфере платежных систем

В современных условиях, характеризующихся высоким уровнем конку-
ренции на рынке банковских услуг, повышение эффективности дея-
тельности банка в сфере платежных систем выступает в качестве 
одной из приоритетных задач. Среди перспективных направлений 
повышения эффективности деятельности банка в сфере платежных 
систем – оптимизация банкоматной сети с целью уменьшения рас-
ходов на ее обслуживание, повышение временной и территориальной 
доступности банковских услуг для клиентов. В статье исследованы 
направления повышения эффективности банкоматной сети, а имен-
но: оптимизация размещения банкоматов и их инкассаций, а также 
оптимизация размещения купюр в банкоматах. Для оптимизации 
размещения банкоматов целесообразно использовать прогнозные 
модели расчета дохода, рейтинговые модели или картографические 
сервисы, которые позволяют визуализировать географию исполь-
зования платежных карт и места концентрации клиентов. Кроме 
того, определено, что с учётом требований безопасности оптими-
зация инкассаций должна быть направлена на максимизацию количе-
ства одновременных инкассаций. А оптимизация размещения купюр в 
банкоматах подразумевает определение суммы, которую необходи-
мо загрузить в банкомат, чтобы не допустить преждевременного 
окончания банкнот или загрузки избыточных средств.
Ключевые слова: карточные платежные системы, эффективность 
сети банкоматов, размещение банкоматов, оптимизация инкассаций.
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Chernomor V. O. Optimizing ATM-Network as a Factor for Increasing  

the Efficiency of Bank Activities in the Sphere  
of Payment Systems

In the current context, which is characterized by a high level of competition 
in the market of bank services, increasing the efficiency of the bank activities 
in the sphere of payment systems acts as a priority task. To the promising 
directions for increasing efficiency of bank activities in the sphere of payment 
systems belongs optimization of ATM-network, aimed at reducing costs on 
maintenance, increase of temporal and territorial availability of banking ser-
vices for customers. The article examines the following directions for increas-
ing efficiency of ATM-network: improving location of ATMs, cash collection, as 
well as optimizing the placement of banknotes in the ATMs. In order to opti-
mize location of ATMs, is practicable to use prognostic models of calculation 
of income, rating based models or map services that allow to visualize the 
geography of use of payment cards and places of customers concentration. 
In addition, it is determined that, due to security requirements, optimization 
of cash collection should be aimed at maximizing the number of concurrent 
collections. Improving the placement of banknotes in the ATMs involves de-
termining the amount that must be loaded into an ATM, to prevent untimely 
running out of banknotes or loading excessive cash.
Key words: card payment systems, efficiency of ATM-networks, location of 
ATMs, optimization of cash collection.
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Карткові платіжні системи є одним з основних на-
прямів діяльності роздрібного банку. Особли-
вість цього напряму діяльності полягає у висо-

ких витратах, пов’язаних з необхідністю впровадження 
дорогих технічних рішень, що ускладнює досягнення 
позитивної рентабельності. Тому банки потребують по-
стійної оптимізації бізнес-процесів, пов’язаних з карт-
ковими платіжними системи з метою підвищення ефек-
тивності своєї діяльності.

Зазначена проблема стала особливо актуальною 
у зв’язку зі значним зменшенням цін на карткові бан-
ківські продукти, яке відбувалося протягом останніх 
років. Адже вже зараз можна відкрити платіжну карт-
ку безкоштовно з можливістю безкоштовного зняття 
готівки в банкоматах банка-емітента. Таким чином, без 
підвищення ефективності бізнес-процесів, пов’язаних з 
картковими платіжними системами, неможливо досяг-
ти успіху в ціновій конкуренції.

Ураховуючи те, що значна частка витрат, пов’я-
заних з платіжними системами, припадає на мережу 
банкоматів, підвищення її ефективності є одним з пріо-
ритетних напрямів забезпечення загальної ефективно-
сті діяльності банку у сфері платіжних карток. Найбільш 
перспективні напрями підвищення ефективності бан-
коматної мережі пов’язані з оптимізацією розміщення 
банкоматів і проведення інкасацій, а також з оптиміза-
цією розміщення купюр у банкоматах. 

Перспективність і важливість зазначених напря-
мів підвищення ефективності мережі банкоматів викли-
кана високим рівнем конкуренції, а також зменшенням 
міжбанківських комісій за операціями зняття готівки 
міжнародними платіжними системами, які формують 
основний дохід від банкоматів.

Проблему підвищення ефективності діяльно сті 
банка у сфері платіжних систем досліджували вітчизняні 
та зарубіжні вчені, а саме: ГордієнкоІ. В., Щербань О. А., 
Тарасова Л. Г., Іващенко Л. В., Губар А., Зубарева М., Мерз-
лякова Ю., Фостолович В. А., Хайлук С. О., Ковеленко В. В., 
Воіщева О. С., Колесова Ю. І., Мельник Д. А., Девіс Ф., 
Маутіньо Л., Каррі Б. Праці вказаних учених певною мі-
рою розкривають вказану проблему. Проте залишається 
необхідність поглиблення досліджень з оптимізації бан-
коматної мережі як чинника підвищення ефективності 
діяльності банка у сфері платіжних систем.

Таким чином, мета статті полягає в дослідже-
ні шляхів і методів оптимізації банкоматної мережі як 
чинника підвищення ефективності діяльності банка у 
сфері платіжних систем.

Як правило, автори визначають ефективність 
банківської діяльності в узагальненому значенні, без 
акцентування на діяльності банку у сфері платіжних си-
стем. Одні автори пов’язують її з конкурентоздатністю 
(наприклад, Ковеленко В. В. стверджує, що «економічну 
ефективність функціонування банківської системи до-
цільно розглядати через оцінку конкурентних позицій 
кожного банку на ринку банківських послуг» [1]). Інші 
автори – зі здатністю досягати поставленої мети та ефек-
тивністю використання витрат (наприклад, Хайлук С. О. 
стверджує, що «ефективність може розглядатися як 
своєрідне поєднання продуктивності та результатив-

ності і бути оцінена на їх основі» [2]). Водночас, деякі ав-
тори пов’язують її з великою кількістю різних факторів 
(наприклад, Фостолович В. А. стверджує, що «сутність 
категорій ефективності банківської діяльності полягає 
у розв’язанні таких конфліктних цілей, як одержання 
оптимального прибутку, підтримання діяльності на до-
статньому рівні ліквідності забезпечення надійності (мі-
німізація ризиків) за умови забезпечення належного ви-
конання функційпокладених на банківську систему» [3]).

Аналіз наведених визначень дозволив сформулю-
вати визначення ефективної діяльності банку у сфері 
платіжних систем як діяльності, яка спрямована на мак-
симізацію економічної ефективності витрат, за умови 
досягнення необхідного рівня надійності, безпечності 
і конкурентоздатності послуг на основі платіжних си-
стем. Своєю чергою, оптимізація банкоматної мережі 
виступає одним з чинників підвищення ефективності 
банківської діяльностіу сфері платіжних систем.

У данній статті термін «банкоматна мережа» буде 
вживатися у значенні сукупності банкоматів, які ви-
користовуються банком для обслуговування клієнтів. 
Банкомати виступають одним з основних інструментів 
дистанційного банківського самообслуговування в роз-
дрібному бізнесі банку, що підтверджується часткою 
операцій зняття готівки в загальній кількості операцій з 
використанням платіжних карток [4]. Крім видачі готів-
ки, за допомогою банкоматів надаються послуги попов-
нення рахунків, здійснення переказів і платежів, зміни 
ПІН-кодів і т. п. Тому можна стверджувати, що доступ-
ність банкоматів безпосередньо впливає на загальну 
якість послуг банку. Крім того, банкомати виступають 
важливим носієм реклами, за допомогою якого здій-
снюється просування роздрібних послуг банку [5].

Разом з тим, зростаюча вартість банкоматів, комп-
лектуючих, орендної плати, інкасацій, а також зниження 
розміру міжбанківських комісій, за рахунок якої форму-
ються доходи від банкоматів, призводять до зменшення 
рентабельності банкоматного бізнесу [6].

Таким чином, ефективність банкоматної мережі 
залежить від прибутковості й доступності бан-
коматів, а також кількості рекламних контактів. 

Прибутковість визначається як різниця між комісійни-
ми доходами і вартістю утримання банкомата. Комісійні 
доходи залежать від завантаженості банкомата операція-
ми. Вартість утримання банкомата складається із сервіс-
них платежів за програмне забезпечення, транз акційних 
витрат, вартості орендної плати, інкасацій, страхування, 
охорони, витратних матеріалів, післягарантійного ре-
монту, а також витрат на зв'язок, рекламу і сплату по-
датків [7]. Доступність залежить від тривалості роботи 
банкомата протягом доби і таких характеристик місця 
розташування банкомата, як прохідність довколишніх 
вулиць і кількість транспортних маршрутів. Своєю чер-
гою, кількість рекламних контактів залежить від кіль-
кості операцій, здійснених за допомогою банкомата.

Серед шляхів підвищення ефективності банкомат-
ної мережі можна виділити як найперспективніший – 
оптимізацію розміщення банкоматів, графіка інкасацій, 
завантаження купюр у банкоматах.
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Оптимізація розміщення банкоматів здійснюєть-
ся з метою підвищення завантаженості, доступності 
банкомата і збільшення кількості рекламних контактів. 
Для визначення оптимального місця розміщення бан-
комата використовуються прогнозні та фактичні моделі 
розрахунку прибутку [5], а також рейтингові моделі та 
графічні методи. 

Слід відзначити, що різні банки можуть мати від-
мінні стратегії розвитку банкоматної мережі, 
тому неможливо виділити один універсальний 

метод або модель для визначення оптимального роз-
ташування банкоматів. Адже для одних банків емісія і 
еквайринг платіжних карток виступає одним з основних 
напрямів бізнесу. У той час, як інші банки використо-
вують платіжні картки лише як допоміжний інструмент 
для видачі кредитів і виплати відсотків за депозитами. 
Відповідно, такі критерії, як прибутковість, доступність 
і кількість рекламних контактів будуть мати різну пріо-
ритетність. Тому нами буде розглянуто три методи, які 
можуть використовуватися для обґрунтування при-
йняття рішень відносно розвитку банкоматної мережі.

Перший метод опирається на розрахунок майбут-
нього доходу від розміщення банкомата за допомогою 
регресійного аналізу, який дозволить визначити залеж-
ність суми або кількості здійснених операцій від кіль-
кості відвідувачів умовного закладу.

Регресійний аналіз зводиться до побудови ліній-
ного рівняння, яке б максимально відповідало наявним 
даним:

  СОо = a + b × КВ,  (1)
де    СОо – залежна змінна, яка відповідає очікуваній 
сумі операцій при заданій кількості відвідувачів;

КВ – незалежна змінна, яка відповідає кількості 
відвідувачів умовного закладу;

a і b – параметри моделі.
У цьому найпростішому випадку параметри моде-

лі визначаються методом найменших квадратів на осно-
ві даних про суми операцій зняття готівки в банкоматі 
та кількості відвідувачів умовного закладу.

У випадку наявності даних про кількість відвід-
увачів умовного закладу в розрізі соціального статусу 
рівняння набуде вигляду множинної регресії:

СОо = a + b1 × КВ1 + b2 × КВ2 + ... + bn × КВn, (2)
де     КВn – незалежна змінна, яка відповідає кількості від-
відувачів умовного закладу різного соціального класу;

a і bn – параметри моделі.
Параметри множинної регресії визначаються ма-

тричним методом.
Соціальний статус відвідувачів визначається мето-

дом експертної оцінки. Дану оцінку банк може проводи-
ти силами власних працівників або за допомогою компа-
ній, які здійснюють маркетингові дослідження [8].

У деяких випадках регресійний аналіз доцільно 
здійснювати на основі двох незалежних змінних:

           СОо = a + b1 × КВ + b2 × КБ,  (3)
де КБ – незалежна змінна, яка відповідає кількості бан-
коматів в умовному закладі.

Готову модель можна використовувати для прогно-
зування використання банкомата в торговому центрі.

Слід відзначити, що в деяких випадках може зна-
добитися використання додаткових коефіцієнтів для 
банкоматів конкурентів, залежно від інтенсивності їх 
використання. Визначити інтенсивність використання 
банкоматів конкурентів можна шляхом спостереження.

У звичайних умовах прогнозування прибутковості 
розміщення банкомата в конкретному місці може бути 
ускладнена недостатністю інформації, що зробить не-
можливим здійснення регресійного аналізу для визна-
чення впливу факторів на використання банкомата. 
У таких випадках краще використовувати рейтингові 
моделі, побудовані на основі аналізу інформації про 
зони обслуговування власних відділень та банкоматів, 
зони обслуговування відділень і банкоматів конкурен-
тів, місця скупчення людей, прохідність вулиць, центри 
торгової та ділової активності, а також інформації про 
територіальну густоту населення з ранжуванням за еко-
номічним соціальним статусом. Перевага рейтингових 
моделей полягає в їх гнучкості, що дозволяє пристосу-
вати їх до будь-яких потреб банків.

Для визначення оптимального місця розташуван-
ня банкомата з точки зору його доступності для визначе-
ного сегмента клієнтів доцільно використовувати сучас-
ні інструменти візуалізації, які дозволяють представити 
великі обсяги інформації у зручному для аналізу графіч-
ному вигляді [9, c. 10]. Наприклад, картографічні сервіси 
з інтерфейсом прикладного програмування дозволяють 
одночасно обробити велику кількість адрес і відобрази-
ти відповідні маркери за кожною адресою на карті.

Розглянемо приклад, згідно з яким банк ставить за 
мету зменшити кількість операцій зняття готів-
ки існуючих клієнтів у банкоматах інших банків, 

встановивши банкомат у місці, яке б максимально від-
повідало вимогам клієнтів, що дозволить зменшити ви-
трати на сплату міжбанківських комісій та покращити 
якість обслуговування.

Для цього необхідно визначити місця скупчення 
клієнтів за адресою фактичного проживання, які ре-
гулярно знімають гроші в банкоматах інших банків, та 
здійснити ранжування адрес залежно від суми операцій 
зняття готівки. Дані необхідні для здійснення такого 
аналізу завжди доступні для спеціалістів банку і скла-
даються з адрес фактичного проживання клієнтів і суми 
операцій зняття готівки кожним клієнтом у банкоматах 
інших банків протягом встановленого періоду.

Візуалізацію зазначених даних можна здійснити 
за допомогою картографічного сервісу, який надає мож-
ливість одночасно обробляти велику кількість адрес 
і відображати на карті маркери за кожною з них. Крім 
того, для уникнення нагромадження маркерів картогра-
фічний сервіс повинен включати в себе відкритий до-
ступ до інтерфейсу прикладного програмування (англ. 
application programming interface, або API) з можливістю 
здійснення кластеризації маркерів [10], щоб один мар-
кер відповідав одному будинку, а його колір – сумі здій-
снених мешканцями будинку операцій знаття готівки 
в банкоматах інших банків. Одним з розповсюджених 
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картографічних сервісів, який відповідає встановленим 
вимогам, є GoogleMapsAPI.

Своєю чергою, оптимізація графіку інкасацій до-
зволяє зменшити витрати на утримання банкоматної 
мережі. Але з метою попередження можливих пограбу-
вань графік інкасацій будується таким чином, щоб уне-
можливити відслідковування часу і маршруту інкасато-
рів. Крім того, з метою своєчасного виявлення скімінго-
вих пристроїв або слідів їх встановлення періодичність 
інкасацій не повинна бути занадто низькою. За таких 
умов досягти зменшення витрат можливо лише шляхом 
максимізації кількості одночасних інкасацій. 

Наприклад, при максимальній завантаженості пер-
ший банкомат необхідно інкасувати чотири рази на мі-
сяць, а другий шість разів. Тоді замість того, щоб здійсню-
вати десять виїздів протягом одного місяця для окремої 
інкасації кожного банкомата, краще здійснити шість виїз-
дів для їх одночасної інкасації. Для вирішення логістичних 
задач, пов’язаних з оптимізацією маршрутів інкасаторів, 
використовується спеціалізоване програмне забезпечен-
ня, таке як Oracle Transportation Management [11].

Слід відзначити, що такий порядок визначення 
графіка інкасацій робить недоцільним повне за-
вантаження касет банкомата купюрами. Тому по-

стає проблема визначення такої суми завантаження, щоб, 
з одного боку, забезпечити обслуговування всіх запитів 
зняття готівки до наступної інкасації, а з іншого – не до-
пустити завантаження надлишкових коштів, з метою під-
вищення ефективності використання коштів банку.

Рішення такої задачі зводиться до побудови моде-
лі прогнозування завантаженості банкомата операціями 
зняття готівки для визначення оптимальної суми гро-
шей, яку необхідно завантажити в банкомат. Побудова 
такої моделі додатково ускладнена тим, що необхідно 
здійснювати прогнозування дуже короткого часового 
ряду. Тому на результат прогнозування мають значний 
вплив короткострокові фактори, які за умови прогнозу-
вання більш довгого часового ряду просто згладжували-
ся би. Таким чином, окрім загального тренду, необхідно 
також враховувати такі фактори, як виплати заробітної 
плати, святкові та вихідні дні, а також пору року.

Для прогнозування часового ряду, на який мають 
вплив зовнішні циклічні фактори з відомою періодич-
ністю [12], використовуються моделі із сезонною ком-
понентою. Зазначені моделі можна представити у вигля-
ді суми або добутку значення тренду, сезонної варіації 
та помилки прогнозу. Відповідно зазначені моделі роз-
раховуються в чотири етапи:
 розрахунок сезонного компонента;
 десезоналізація даних – віднімання сезонного 

компонента від фактичних даних. Розрахунок 
тренду на основі отриманих даних;

 розрахунок помилок як різниці між фактични-
ми і трендовими значеннями;

 обґрунтування відповідності моделі шляхом 
розрахунку середньої або середньоквадратич-
ної помилки [13, с. 289–290].

Варто відзначити, що прогнозування завантажено-
сті банкомата ускладнене невизначеністю, яка пов’язана 

з діями конкурентів і постійними змінами соціально-
економічної ситуації в країні. Для побудови прогнозів 
в умовах невизначеності та швидкого старіння даних, 
коли для прогнозування можна використовувати лише 
короткострокові часові ряди, використовуються адап-
тивні моделі, які характеризуються здатністю адаптува-
тися до змін характеристик часових рядів [14, с. 7–8].

Здатність зазначених моделей адаптуватися дося-
гається за допомогою зважування членів часового ряду 
залежно від їх давності. Тому новіші значення числового 
ряду будуть мати більшу вагу, ніж попередні [14, c. 18].

Про ефективність адаптивних моделей із се-
зонною компонентою свідчить те, що деякі з них вже 
викори стовуються в спеціалізованих системах прогно-
зування інкасацій. Наприклад, модель Хольта–Уінтерса 
використовується в системі прогнозування, яка була 
розроблена кафедрою кібернетики НДЯУ «МІФІ» [15].

Але навіть за умови точного прогнозування може 
скластися ситуація, коли знадобиться незапланована ін-
касація, через закінчення купюр одного номіналу. Для 
попередження таких випадків необхідно розміщувати 
банкноти такого номіналу, який би дозволив макси-
мально використати ресурс касет.

Ураховуючи те, що логіка видачі грошей банко-
матом налаштована таким чином, щоб видавати 
банкноти найбільшого з можливого номіналу, 

для максимізації використання касет достатньо за-
вантажити банкомат максимальною кількістю банкнот  
(в одній касеті типового банкомата розміщується до  
2 тис. купюр одного номіналу), за умови, якщо загальна 
сума завантаження відповідає прогнозованій сумі.

Для визначення оптимального варіанта розміщен-
ня банкнот необхідно визначити всі можливі варіанти 
їх розміщення. Кількість варіантів розміщення банкнот 
розраховується як сполучення з повтореннями в комбі-
наториці. Наприклад, у типовому банкоматі розміщу-
ється 4 касети, що, за умови використання банкнот п’яти 
номіналів (20, 50, 100, 200 і 500 грн – банкноти меншого 
номіналу в більшості випадків не має необхідності ви-
користовувати), забезпечує 70 варіантів розміщення 
банкнот. Відповідно, за умови використання 8-касетних 
банкоматів кількість варіантів збільшується до 495.

Слід відзначити, що типовий банкомат може вида-
ти не більше 40 банкнот за одну операцію. Тому в деяких 
випадках краще розмістити меншу кількість банкнот, 
але в одну з касет завантажити купюри більшого номі-
налу, щоб банкомат міг видати більше 4 тис. грн за одну 
операцію. Але така необхідність може з’явитися лише у 
випадку завантаження суми, меншої за 520 тис. грн. 

ВИСНОВКИ
Підвищення ефективності діяльності банку у сфе-

рі платіжних систем здійснюється шляхом максимізації 
економічної ефективності витрат, за умови досягнення 
необхідного рівня надійності, безпечності та конкурен-
тоздатності послуг на основі платіжних систем.

Створення та обслуговування банкоматної мере-
жі пов’язана зі значними витратами. Тому підвищення 
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оптимізація мережі банкоматів є одним з пріоритетних 
напрямів підвищення ефективності діяльності банку у 
сфері платіжних систем. Ефективність банкоматної ме-
режі визначається прибутковістю, доступністю і кіль-
кістю рекламних контактів, які здійснюються за допо-
могою банкоматів.

Можна виділити три найбільш перспективні на-
прями підвищення ефективності банкоматної мережі, 
які пов’язані з оптимізацією розміщення банкоматів, 
графіка інкасацій і розміщення купюр у банкоматах.

Оптимізація розміщення банкоматів здійснюється 
за допомогою прогнозних моделей розрахунку доходу, 
рейтингових моделей, а також картографічних сервісів, 
які дозволяють візуалізувати географію використання 
платіжних карт і місця концентрації клієнтів.

Оптимізація графіка інкасацій здійснюється шля-
хом одночасного проведення інкасацій декількох банко-
матів з метою зменшення кількості виїздів інкасаторів.

Оптимізація розміщення купюр в банкоматах 
здійснюється за допомогою адаптивних моделей про-
гнозування із сезонною компонентою з метою визна-
чення суми, яку необхідно завантажити в банкомат, щоб 
не допустити знаходження надлишкових коштів і перед-
часного закінчення банкнот.                   
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Сиротюк Ю. В. Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці
У статті проведено оцінку ролі фінансового посередництва в системі алокації фінансових ресурсів в економіці через установлення основних 
взаємозв’язків та визначення особливостей взаємодії їх з іншими учасниками фінансового ринку в процесі перерозподілу фінансових ресурсів. Ви-
значено, що фінансові посередники мають здатність здійснювати коригуючий вплив на алокацію фінансових ресурсів в економіці за рахунок зміни 
напрямів фінансових потоків. Цей вплив може носити як позитивний, так і негативний характер – залежно від обраного напряму руху коштів, 
термінів їх залучення та перерозподілу, підібраного інструментарію для переміщення ресурсів тощо. Проведене дослідження особливостей за-
лучення ресурсів та їх розподілу між фінансовими посередниками та іншими суб’єктами алокації дозволило оцінити сучасний стан і масштаби 
можливого впливу фінансових посередників на розвиток економіки. З’ясовано, що сучасна діяльність фінансових посередників орієнтується пере-
важно на короткотермінове отримання прибутку та не бере достатньо ефективної участі в алокації фінансових ресурсів в економіці, оскільки 
переважно діє в рамках фінансового сектора. Перспективним напрямом для зростання позитивної ролі фінансових посередників у контексті 
алокації фінансових ресурсів є відхід від фінансіалізації економіки та переорієнтація на тісну співпрацю з різними секторами реальної економіки. 
Ключові слова: фінансові посередники, алокація, банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, факто-
ринг, фінансовий лізинг.
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Сиротюк Ю. В. Место финансовых посредников в системе  

аллокации финансовых ресурсов в экономике
В статье проведена оценка роли финансового посредничества в системе 
аллокации финансовых ресурсов в экономике посредством установления 
основных взаимосвязей и определения особенностей взаимодействия их 
с другими участниками финансового рынка в процессе перераспределения 
финансовых ресурсов. Определено, что финансовые посредники имеют 
способность осуществлять корректирующее влияние на аллокацию фи-
нансовых ресурсов в экономике за счет изменения направления финансовых 
потоков. Это влияние может носить как позитивный, так и негативный 
характер – в зависимости от выбранного направления движения денеж-
ных средств, сроков их привлечения и перераспределения, подобранного 
инструментария для перемещения ресурсов и т. д. Проведенное исследова-
ние особенностей привлечения ресурсов и их распределения между финан-
совыми посредниками и другими субъектами аллокации позволило оценить 
современное состояние и масштабы возможного влияния финансовых по-
средников на развитие экономики. Выяснено, что современная деятель-
ность финансовых посредников ориентируется преимущественно на по-
лучение прибыли в краткосрочном периоде и не принимает достаточно 
эффективного участия в аллокации финансовых ресурсов в экономике, 
поскольку действует в основном в рамках финансового сектора. Перспек-
тивным направлением для увеличения позитивной роли финансовых по-
средников в контексте аллокации финансовых ресурсов является отход от 
финансиализации экономики и переориентация на тесное сотрудничество 
с разными секторами реальной экономики.
Ключевые слова: финансовые посредники, аллокация, банки, страховые 
компании, негосударственные пенсионные фонды, институты совмест-
ного инвестирования, факторинг, финансовый лизинг.
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Syrotiuk Yu. V. Place of Financial Intermediaries in the System  

for Allocating Financial Resources in the Economy
The article evaluates the role of financial intermediation in the system for 
allocating financial resources in the economy through the establishment of 
basic relationships and determining the characteristics of their interaction 
with other participants of financial market in the process of redistribution 
of financial resources. It is determined that financial intermediaries have the 
ability to cause corrective influence on the allocation of financial resources 
in the economy at the expense of changing the direction of financial flows. 
This influence can be both positive and negative – depending on the direc-
tion of flows of funds, terms of their involvement and redistribution, selected 
tools for moving resources, etc. A study on the characteristics of resources 
and their allocation among financial intermediaries and other allocation sub-
jects helped to assess the current status and the extent of impact of financial 
intermediaries in the development of the economy. It has been found that 
contemporary financial intermediation activity are focused mainly on profit 
in the short term and does not take enough effective participation in the al-
location of financial resources in the economy, operating mainly within the 
limits of financial sector. A promising direction for increase of the positive role 
of financial intermediaries in the context of allocating financial resources will 
be a departure from the financialization of the economy and shifting towards 
close cooperation with different sectors of the real economy.
Key words: financial intermediaries, allocation, banks, insurance companies, 
non-governmental pension funds, co-investment institutions, factoring, fi-
nancial leasing.
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