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Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ

ФÎÐМÓÂÀÍÍЯ ÑÓÑП²ËÜÍÎÃÎ ПÎÒÅÍÖ²ÀËÓ ÍÅБÀÍÊ²ÂÑÜÊÈХ  
Ф²ÍÀÍÑÎÂÈХ ПÎÑÅÐÅÄÍÈÊ²Â ÒÀ ЇХ ÊÎÍÑÎË²ÄÀÖ²Я ÍÀ ÐÈÍÊÓ

У ñòàòò³ äîñë³äæåíî ëàíöюã ñóñï³ëüíîї ³íòåãðàö³ї íåбàíê³âñüêèх ф³íàíñîâèх ïîñåðåäíèê³â (ÍФП) â óìîâàх 
ðîзâèòêó ä³ÿëüíîñò³ òà êîíñîë³äàö³ї íà ðèíêó. Ðîзãëÿíóòî îбñòàâèíè òà фàêòîðè ïðîâàäæåííÿ ñóñï³ëüíîãî 
âïëèâó ÍФП òà ïðåäñòàâëåíî íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé ï³äх³ä äî з’ÿñóâàííÿ «хèбíîãî ðîзâèòêó» ÍФП ó ðàì-
êàх зàïëàíîâàíîї êîíñîë³äàö³ї, щî â³äîбðàæàє ïîìèëêîâå ñïðèéíÿòòÿ ïîêàзíèê³â ïðîф³ëüíîї ä³ÿëüíîñò³ 
ф³íàíñîâîї óñòàíîâè, зâàæåíèх íà ñóб’єêòèâí³ хàðàêòåðèñòèêè щîäî зб³ëüшåííÿ êëю÷îâèх ³íäèêàòîð³â ó 
ðàìêàх ³íòåãðàö³ї òà ïðèéíÿòòÿ íà бàëàíñ ïîðòфåëю ïðèéìà÷à. Пðèâåäåíî ïðîãíîзíó îö³íêó ïîòåíö³àëó 
ñóñï³ëüíîãî âïëèâó â³ò÷èзíÿíèх ÍФП íà ïîòåíö³éíèх êë³єíò³â ÿê ïðèхîâàíèé ³íñòðóìåíò êîîïåðàö³ї íà 
ìàêðîð³âí³. Сфîðìîâàíî êîìïîíåíòè îö³íêè ñóñï³ëüíîãî ïîòåíö³àëó ÍФП íà ф³íàíñîâîìó ðèíêó.
Êлючові слова: ñóñï³ëüíèé âïëèâ, ëàíöюãîâà ðåàêö³ÿ, îö³íêà ñóñï³ëüíîãî ïîòåíö³àëó, ³íòåãðàö³ÿ, êîíñî-
ë³äàö³ÿ, хèбíèé ðîзâèòîê, ф³íàíñîâèé ïîñåðåäíèê.

Постановка проблеми. Âàæëèâ³ñòü ä³ÿëüíîñò³ 
íåбàíê³âñüêèх ф³íàíñîâèх ïîñåðåäíèê³â ó ðàìêàх 
åêîíîì³÷íîãî зðîñòàííÿ êðàїíè äîâîäèòüñÿ ñâ³òî-
âèìè òðåíäàìè íà óêðóïíåííÿ òà êîíñîë³äàö³ю 
ä³ÿëüíîñò³ ïîä³бíèх óñòàíîâ, ÿê³ з êîìåðö³éíèх 
îðãàí³зàö³é ïåðåòâîðююòüñÿ íà ñóñï³ëüí³ îðãàíè 
ñïåö³àë³зîâàíîї âзàєìîäîïîìîãè.

 Пîєäíàííÿ ñóñï³ëüíîãî ìîí³òîðèíãó ³з ðîзó-
ì³ííÿì ф³íàíñîâîї ñóò³ îðãàí³зàö³éíîї ñòðóêòóðè 
ÍФП òà їх ф³íàíñîâîãî ³ ìåòîäè÷íîãî зàбåзïå-
÷åííÿ ìîæå íàö³ëèòè íà ïîäàëüш³ äîñë³äæåííÿ 
щîäî ïîòåíö³àëó, åфåêòèâíîñò³ òà ïåð³îäè÷íîñò³ 
ñóñï³ëüíîãî âïëèâó ÍФП

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
Чèñåëüí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ â³ò÷èзíÿíèх íàó-
êîâö³â Î. Àбàêóìåíêî, Â. Фóðìàí, À. Єï³фàíîâà, 
². Сàëî, À. Çàãîðîäíüîãî, Ò. Êîëÿäè, Â. Гóñєâà, 
Î. Дîðîшà, Ю. Гîïòàðåíêî, Â. Пèëèï³âà, 
Ì. Ìèхàëü÷åíêî, Î. Юð'єâà, Ю. Гîòàðåíêî, 
Ð. Êàëåíÿêà, Ð. Ìàñãðåéâà ñфîðìóâàëè бàзèñ ñóñ-
ï³ëüíîї êîíöåïö³ї ä³ÿëüíîñò³ ф³íàíñîâèх ïîñåðåä-
íèê³â â óìîâàх ðàö³îíàëüíîãî ðîзïîä³ëó ñòðàòåã³÷-
íèх îð³єíòèð³â òà êë³єíòñüêèх ïîòîê³â. Пðè öüîìó 
бóëè äîñë³äæåí³ шëÿхè âèæèâàííÿ ÍФП â óìîâàх 
бàíêîöåíòðè÷íîї ф³íàíñîâîї ñèñòåìè, щî ïåðåä-
бà÷àє ñóñï³ëüíó ³íòåãðàö³ю з ìåòîю ðîзшèðåííÿ 
ïàðòíåðñüêèх â³äíîñèí äëÿ ÍФП.

Мета статті ïîëÿãàє ó фîðìóâàíí³ îñíîâ äëÿ 
зб³ëüшåííÿ ðèíêîâîãî ïîòåíö³àëó íåбàíê³âñüêèх 
ф³íàíñîâèх ïîñåðåäíèê³â òà їх ïîäàëüшîї êîíñî-
ë³äàö³ї íà ðèíêó з ìåòîю зб³ëüшåííÿ ñóñï³ëüíîãî 
âïëèâó íà ф³íàíñîâó ñèñòåìó.

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Хàðàêòåðèñòèêà ñóñï³ëüíîãî âïëèâó ÍФП íà 
ф³íàíñîâó ñèñòåìó â ö³ëîìó âêàзóє íà ïîåòàïí³ 
ìîäåë³ зíîшåíîñò³ òà зàñòàð³ëîñò³ â³äíîñèí ì³æ 
бàíêàìè òà êë³єíòàìè, щî є íà ðóêó ïðåäñòàâíè-
êàì ÍФП, ÿê³ зäàòí³ зàбåзïå÷èòè âñåб³÷íå зàäîâî-
ëåííÿ ïîòðåб ðîзäð³бíîãî ñåãìåíòó êë³єíò³â.

 Пîë³ïшåíèé ìåхàí³зì ä³ÿëüíîñò³ ÍФП ìàє 
ñóòòєâ³ â³äì³ííîñò³ â³ä óæå âñòàíîâëåíèх ïðèêëàä-
íèх òåîðåòè÷íèх àñïåêò³â ñîö³àëüíî îð³єíòîâàíîãî 
ðîзâèòêó ÍФП, àäæå з óðàхóâàííÿì ï³äòðèìêè 
äåðæàâè ìîæëèâî бóäå ³ìïëåìåíòóâàòè шèðîêå 
ðîзïîâñюäæåííÿ òà ðåêëàìàö³ї щîäî ф³íàíñîâèх 
ïîñåðåäíèê³â ÿê àëüòåðíàòèâà äåðæàâíèì, бàíê³â-
ñüêèì àбî ³íîзåìíèì êîìïàí³ÿì. 

У äàíèé ï³äх³ä âêëю÷åíî òàê³ êîìïîíåíòè, ÿê 
ïðèíöèïè, фóíêö³ї ìåхàí³зìó, îñíîâè ä³ÿëüíîñò³ 
ïîñåðåäíèê³â, íàóêîâ³ ï³äхîäè, ïàðàìåòðè ðåãóëю-
âàííÿ ñîö³àëüíîї â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÍФП íà îñíîâ³ 
íåф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³ [3, c. 50]. 

Âèñíîâêè зðîбëåí³ ï³ñëÿ êîíòðîë³íãó ³íфîð-
ìàö³éíèх äàíèх ÍФП бóëè âèñóíóò³ з ïðîïîзè-
ö³єю äåòàëüíîãî ïîð³âíÿííÿ ïëàíó âäîñêîíàëåííÿ 
ÍФП òà âïåâíåí³ñòю ó ñâîїх àêòèâíèх ф³íàíñîâèх 
ðåñóðñàх. Сïèðàííÿ ÍФП íà ñâîї ìîæëèâ³ ðåñóðñè 
òà óñóíåííÿ ïîìèëîê ï³ä ÷àñ фóíêö³îíóâàííÿ 
ÿâëÿюòü ñîбîю íåîäì³íí³ зàхîäè äëÿ ñòàб³ëüíîї 
ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó.

У зâ’ÿзêó з óñóíåííÿì ÍФП ïîìèëîê ï³ä ÷àñ 
ä³ÿëüíîñò³ ñë³ä зâåðíóòèñÿ äî òàêîãî ìåòîäó, ÿê 
òàðãåòóâàííÿ, êîòðå ìàє зíà÷åííÿ зì³íè зàâäàíü 
ф³íàíñîâèх óñòàíîâ. Дàíà зì³íà зàâäàíü âèзíà-
÷àєòüñÿ ÿê ïåðåì³íà ðåñóðñíîї ïîâåä³íêè â óñ³х 
її зíà÷åííÿх, à ñàìå óïðàâë³ííÿ íîìåíêëàòóðîю 
ïðîöåñ³â ÍФП, ðàö³îíàëüíèì ðîзì³щåííÿì зàëó-
÷åíèх êîшò³â, ф³íàíñóâàííÿì ³з бîêó àêö³îíåð³â 
òà з îбîðîòíèх зàñîб³â, âèêîðèñòàííÿì íîâèх òåх-
íîëîã³é òà åфåêòèâíèì ðåñóðñíèì ïëàíóâàííÿì. 

Òîìó ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, щî ñóñï³ëüíà зíà-
÷èì³ñòü òà âïëèâ ÍФП ðîзãëÿäàюòüñÿ ÿê ðåàêö³ÿ 
íà ðèíêîâó êîí’юíêòóðó [8, c. 190].

П³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ фàêòîð³â ä³ÿëüíîñò³ ÍФП 
òà ñïîñîб³â їх ³íòåãðàö³ї íà ðèíêó òðåбà âèä³ëèòè 
ëàíöюã ñóñï³ëüíîї ³íòåãðàö³ї ÍФП, ÿêèé ìîæåìî 
ñïîñòåð³ãàòè íà ðèñ. 1.

У ðàìêàх äàíîãî ëàíöюãà ïîєäíóюòüñÿ êàäðî-
âèé, ф³íàíñîâèé, ³íâåñòèö³éíèé, ïðîäóêòîâèé òà 
³íш³ ï³äâèäè ïðîф³ëüíîї ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ äàюòü 
зìîãó äèâåðñèф³êóâàòè äæåðåëà ф³íàíñîâî-³íâåñ-
òèö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ ÍФП, âèä³ëèòè ñóñï³ëüíó 
êîðèñòü òà åфåêò â³ä ó÷àñò³ â ñîö³àëüíèх ïðîåê-
òàх, âäîñêîíàëèòè ìàòåð³àëüíî-òåхí³÷íå зàбåзïå-
÷åííÿ ÍФП é óêàзàòè âåêòîð ðîзâèòêó. 

Пîñë³äîâí³ñòü зàïðîïîíîâàíîãî ï³äхîäó äî 
â³äíåñåííÿ îêðåìèх ÍФП äî ñîö³àëüíîї ñфåðè 
зà ðàхóíîê äåðæàâíîї ï³äòðèìêè ìîæå зäàòèñÿ 
äîñèòü ñóïåðå÷ëèâîю íà ïåðшèé ïîãëÿä, îñîбëèâî 
â³äíîñíî ñòðàхîâèх êîìïàí³é òà ³íñòèòóò³â ñï³ëü-
íîãî ³íâåñòóâàííÿ. Àëå ñó÷àñí³ ïîòðåбè íàñåëåííÿ 
íå ìîæóòü бóòè зàбåзïå÷åí³ ïðîф³ëüíèìè òà êëà-
ñè÷íèìè ³íñòèòóòàìè ó ÷àñîâîìó ïðîì³æêó òà 
àñïåêòàх ïëàòîñïðîìîæíîñò³ [2, c. 3].

Ðîзãëÿíåìî ñêëàä ñóñï³ëüíîãî ïîòåíö³àëó â 
êîíòåêñò³ êîðåíåâèх зðóшåíü, â³äïîâ³äíî äî îñòàí-
í³х зàêîíîäàâ÷èх зì³í, íà ðèñ. 2.

У хîä³ äîñë³äæåíü ñóñï³ëüíîãî зíà÷åííÿ ÍФП 
íà ф³íàíñîâîìó ðèíêó бóëî âèä³ëåíî, щî âèзíà-
÷åííÿ «ñîö³àëüíèé ïîòåíö³àë ÍФП íà ф³íàíñî-
âîìó ðèíêó» ïîòð³бíî àíàë³зóâàòè ÷åðåз ïåðñïåê-
òèâè âèêîíàííÿ óñòàíîâàìè íà ф³íàíñîâîìó ðèíêó 
ò³ëüêè ñóñï³ëüíîї ä³ÿëüíîñò³. Íà íàш äóìêó, ñàìå 
öå âèзíà÷åííÿ хàðàêòåðèзóє ìàñèâ äæåðåë ñóñ-
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Моделювання ринків 
сировини, технічного 

забезпечення та інновацій 

Моделювання розвитку 
макроекономіки 

Моделювання розвитку 
ринку праці 

Моделювання розвитку 
фінансового сектору  
та ринку інвестицій 

Моделювання розвитку 
збутових ринків 

Реалізація політики 
адаптивного типу в межах 
змін ринкової кон'юнктури 

Реалізація збутової політики 
адаптивного типу 

Гнучка рекрутингова політика 

Диверсифікація джерел фінансово-інвестиційного 
забезпечення 

Вдосконалення матеріально-технічного постачання 

Еластична система управління за проектами 

Хибний  
розвиток 

Ðис. 1. Ëанцюг суспільної інтеграції ÍФП 
Джерело: складено за [10, c. 319]

 

Суспільний потенціал НФП у виді вимірника корисності та 
застосування для клієнтської аудиторії та економіки 

Безпосередньо 
функціональний 

базис 

Множина критичних 
точок та легітимних   

меж роботи 

Організаційно-
інституційний  

базис 

Низка  фінансових ринків; 
напрями торговельних 
відносин; фінансове 

становище та середовище 
економічної діяльності  

Схеми організацій; 
інструменти; структура 

взаємозв’язків  

Структура; змістовні форми 
управління; масив фінансових 

структур; схеми діяльності 
фінансових установ  

Структура 
економічно-правових 

зв’язків 

Сукупність інститутів Фінансове 
середовище 

Ðис. 2. Формування суспільного потенціалу ÍФП
Джерело: складено за [4, c. 202]
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ï³ëüíîãî ñïðèéíÿòòÿ ÍФП òà ïåðñïåêòèâ ïåðå-
òâîðåííÿ їхí³х ðåñóðñ³â ó ðåàëüíå зàäîâîëåííÿ 
êë³єíòñüêèх ïîòðåб зàâäÿêè ðåàë³зàö³ї ïåâíèì 
ï³äðîзä³ëîì ÍФП ñîö³àëüíîãî фóíêö³îíóâàííÿ.

У ðåзóëüòàò³ ïîòðåбóє ðîзðîбëåííÿ íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèé ï³äх³ä äî з’ÿñóâàííÿ «хèбíîãî ðîз-
âèòêó» ÍФП ó ðàìêàх ï³äâèщåííÿ ñóñï³ëü-
íîãî âïëèâó ä³ÿëüíîñò³ зà ðàхóíîê êîíñîë³äàö³ї.  
Òàêèé ï³äх³ä â³äîбðàæàє ïîìèëêîâå ñïðèéíÿòòÿ 
ïîêàзíèê³â ïðîф³ëüíîї ä³ÿëüíîñò³ ÍФП, зâàæåíèх 
íà ñóб’єêòèâí³ хàðàêòåðèñòèêè щîäî зб³ëüшåííÿ 
êëю÷îâèх ³íäèêàòîð³â ó ðàìêàх ³íòåãðàö³ї òà ïðè-
éíÿòòÿ íà бàëàíñ ïîðòфåëю ïðèéìà÷à. У öüîìó 
ðàз³ ê³íöåâà äèфåðåíö³àö³ÿ åфåêòèâíîãî ïîðò-
фåëüíîãî ïðèðîñòó â³äбóâàєòüñÿ ó ñåðåäíüîñòðîêî-
âîìó ïåð³îä³ äî зàê³í÷åííÿ ïîïåðåäí³х зîбîâ’ÿзàíü 
ïðèéíÿòèх óñòàíîâîю ïðèéìà÷åì ó ïîïåðåäíüîìó 
ïåð³îä³. Íà â³äì³íó â³ä íàÿâíèх öåé ï³äх³ä âêëю-
÷àє фàêòîðè âèб³ðêîâîñò³ ³ âïëèâó ÿê³ñíèх ïîêàз-
íèê³â ä³ÿëüíîñò³ íà ðîзâèòîê ÍФП, бî фîðìàëüí³ 
ïîêàзíèêè щî íå ïðèíîñÿòü òà íå бóäóòü ïðèíî-
ñèòè äîх³ä ф³íàíñîâîìó ïîñåðåäíèêó, ïî ñóò³, є 
збèòêîâèìè ÷åðåз óòðàòó ÷àñó, ÿêèé ìîãëî бè бóòè 
âèêîðèñòàíî б³ëüш åфåêòèâíî äëÿ àêòèâíèх ïðî-
äàæ òà óêð³ïëåííÿ ðèíêîâèх ïîзèö³é [5, c. 418].

Íà бàз³ ïðèâåäåíèх âèñëîâëюâàíü бóëî зàïðî-
ïîíîâàíî äîñë³äæóâàòè ñóñï³ëüíèé ïîòåíö³àë ÍФП 
íà ф³íàíñîâîìó ðèíêó ÿê íèзêà éîãî ïîòåíö³é-
íèх зä³бíîñòåé äëÿ зàëó÷åííÿ ³ збîðó ñîö³àëüíèх 
ðåñóðñ³â íà зàäîâîëåííÿ ïîòðåб ñîö³àëüíîї ñфåðè 
òà ìàñîâîãî ñåãìåíòó íàñåëåííÿ òà їх îïåðàòèâíîї 
òðàíñфîðìàö³ї â ñóñï³ëüíó êîðèñòü зàâäÿêè ÷³òêèì 
ìîæëèâîñòÿì ïðàö³âíèê³â óñòàíîâ ó хîä³ зàäîâî-
ëåííÿ êë³єíòñüêèх ïîòðåб ñóñï³ëüíîãî ñåãìåíòó.

Íà íàшó äóìêó, ïðîâåäåííÿ îö³íêè òà àíàë³зó 
óòâîðåííÿ òà зàñòîñîâóâàííÿ ñîö³àëüíîãî ïîòåíö³-
àëó ÍФП íà ф³íàíñîâîãî ðèíêó ìàє бóòè зàбåзïå-
÷åíà íà îñíîâ³ ÿê³ñíèх äàíèх, ÿê³ âèзíà÷àюòü íå 
ò³ëüêè ñóñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü, à é ìîæëèâ³ ñïîñîбè 
âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèх зàâäàíü [9, c. 75]. 

Пðîïîíóєìî ðîзãëÿíóòè êîìïîíåíòè îö³íêè ñóñ-
ï³ëüíîãî ïîòåíö³àëó ÍФП íà ф³íàíñîâîìó ðèíêó.

У ö³ëîìó äîñë³äæåííÿ ñóñï³ëüíîãî âïëèâó 
ÍФП íà ф³íàíñîâó ñèñòåìó äåðæàâè îð³єíòîâàíå 

íà ðîзäð³бíèх êë³єíò³â òà ñïîæèâ÷³ ïîòðåбè ф³зè÷-
íèх îñ³б, ïðîòå íàéб³ëüш ïðèâàбëèâèì äëÿ ÍФП 
ó ðàìêàх îïòèì³зàö³éíîãî ìåíåäæìåíòó є зàëó-
÷åííÿ äî ðîбîòè ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåä-
íüîãî б³зíåñó, à òàêîæ êðóïíèх êîðïîðàòèâíèх 
êë³єíò³â ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè.

У ïðîöåñ³ àíàë³зó ñòàòèñòè÷íèх äàíèх ìîæíà 
âèä³ëèòè ïðîãíîзí³ îö³íêè ïîòåíö³àëó ñóñï³ëüíîãî 
âïëèâó ÍФП íà êë³єíòñüêó àóäèòîð³ю íà ðèñ. 4.

У хîä³ àíàë³зó àêòèâ³â òà ïàñèâ³â ÍФП бóëî 
âñòàíîâëåíî òîé фàêò, щî фîðìîю äëÿ зàбåзïå-
÷åííÿ ñòàб³ëüíîї ñîö³àëüíîї ä³ÿëüíîñò³ ÍФП є 
зàïðîâàäæåííÿ àäåêâàòíîãî фóíêö³îíóâàííÿ їх 
ф³íàíñîâèх ï³äðîзä³ë³â òà âäîñêîíàëåííÿ âì³íü 
ïåðñîíàëó ñòîñîâíî ф³íàíñîâèх ïèòàíü, îñíîâíîю 
ö³ëëю ÿêèх ìîæå бóòè îòðèìàííÿ íàéб³ëüшîãî 
ïðèбóòêó. Дàíèé àíàë³з äàâ зìîãó ñфîðìóëюâàòè 
î÷³êóâàí³ îбñÿãè ïîñëóã, ÿê³ ïîâèíí³ зãåíåðóâàòè 
ÍФП äî 2025 ð., ïîñòóïîâå ïåðìàíåíòíå зб³ëü-
шåííÿ ñîö³àëüíîї зàäîâîëåíîñò³ äî âêàзàíèх îбñÿ-
ã³â ïîðòфåë³â àêòèâ³â òà ïàñèâ³â ÍФП.

Çб³ëüшåííÿ ìàñшòàб³â äîñòóïíîї ф³íàíñî-
âîї ³íфîðìàö³ї щîäî ñóñï³ëüíîї ä³ÿëüíîñò³ äåÿ-
êèх íåзàëåæíèх ÍФП ñïðè÷èíèòü ïîãëèбëåíå 
âèâ÷åííÿ ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³ êóäè âхîäèòèìóòü: 
ðîзшèðåííÿ àêò³â ÍБУ зà ðàхóíîê ñîö³àëüíî-ñèñ-
òåìíîãî ðèзèêó, ÿêèé зäàòåí âïëèâàòè íà ñïî-
æèâ÷³ íàñòðîї íàñåëåííÿ òà ìîæå ï³ä³ðâàòè åêî-
íîì³÷íó ñèñòåìó â ö³ëîìó, äîзâ³ëüíå ïîãîäæåííÿ 
íàäàííÿ êðåäèò³â äëÿ ÍФП ³з ðåãóëÿòîðîì, íåîб-
х³äíå зàзíà÷åííÿ ïîêàзíèê³â ä³ÿëüíîñò³ ÍФП ó 
ф³íàíñîâ³é зâ³òíîñò³ òà âèзíà÷åííÿ âñ³х óñòàíîâ-
ëåíèх íà ð³âí³ äåðæàâè ïðàâèë [11, c. 70]. 

Ç ³íшîãî бîêó, ïîñòóïîâå ðîзïîâñюäæåííÿ 
фóíêö³îíóâàííÿ ф³íàíñîâèх ãðóï ïîâí³ñòю зîñå-
ðåäæåíî íà зìåíшåííÿ ф³íàíñîâèх ðèзèê³â, àäæå 
ãîëîâíèì фàêòîðîì їх фîðìóâàííÿ є äèâåðñèф³êà-
ö³ÿ, êîòðà зàëåæèòü â³ä ÿêîìîãà ìàñшòàбí³шîãî 
îхîïëåííÿ âñ³х ï³äðîзä³ë³â ф³íàíñîâîãî ðèíêó.

Âисновки. Òàêîæ ìîæíà äîäàòè òå, щî ñàìå 
ф³íàíñîâ³ ãðóïè є âåëè÷åзíèìè ñòðóêòóðíèìè 
êîìïàí³ÿìè, öå зàзâè÷àé ñòàє ö³ëêîì â³ðîã³äíîю 
ïðè÷èíîю äî ïîÿâè ф³íàíñîâèх ðèзèê³â ï³ä ÷àñ 
фóíêö³îíóâàííÿ íà ф³íàíñîâîìó ðèíêó. Íà íàшó 

 
 

Компоненти оцінки суспільного потенціалу НФП на ринку 

методологічні способи НФП  
щодо проведення аналізу 
якості структуризації та 
застосовування суспільного 
потенціалу  

організаційно-функціональні 
засади побудови системи 
показників оцінювання 
якості формування та 
використання соціального 
потенціалу 

позитивні рекомендації 
способів НФП щодо 
проведення оцінки якості 
утворення та застосовування 
суспільного потенціалу 

Математичний апарат 

Обчислення стійкості по 
Ляпунову  та  за рахунок 
періодичних рішень 
квазілінійних рівнянь у 
критичних випадках утрати 
лояльності клієнтів НФП
  

Біфуркація періодичної 
системи рішень, 
побудова векторного 
аргументу в рамках 
корегування стратегічної 
політики НФП 

Побудова системи 
диференціальних рівнянь за 
різнорідними та однорідними 
масивами даних; 
визначення стійкості 
суспільного впливу НФП
   

Ðис. 3. Êомпоненти для оцінки суспільного потенціалу ÍФП на ринку
Джерело: складено за [1, c. 60]
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Ðис. 4. Прогнозна оцінка потенціалу суспільного впливу вітчизняниõ ÍФП на потенційниõ клієнтів
Джерело: складено за [7, c. 80]

äóìêó, ñóòòєâèì ÷èííèêîì óòâîðåííÿ òà âïëèâó 
ф³íàíñîâèх ðèзèê³â íà ä³ÿëüí³ñòü ф³íàíñîâèх 
ñòðóêòóð íà ðèíêó є òå, щî фóíêö³îíóâàííÿ ÍФП 
ò³ñíî ïðèëÿãàє äî ф³íàíñîâèх ãðóï öå âèзíà÷à-
єòüñÿ ó ïðîöåñ³ ñï³ëüíèх ф³íàíñîâèх îïåðàö³é òà 
зîбîâ’ÿзàíü ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì. 

Âèñîêèé òåìï зíèæåííÿ ðèíêîâîї âàðòîñò³ 
àêòèâ³â ïîð³âíÿíî з âàðò³ñòю ðåñóðñíîї бàзè â 
ðåзóëüòàò³ êîìïëåêñíî âïëèâàє íà ïàä³ííÿ êàï³òà-
ë³зàö³ї òà ë³êâ³äàö³éíîї âàðòîñò³ ÍФП.

Ðîзãëÿíóòî îбñòàâèíè òà фàêòîðè ïðîâàäæåííÿ 
ñóñï³ëüíîãî âïëèâó ÍФП òà ïðåäñòàâëåíî íàóêîâî-

ìåòîäè÷íèé ï³äх³ä äî з’ÿñóâàííÿ «хèбíîãî ðîзâè-
òêó» ÍФП ó ðàìêàх зàïëàíîâàíîї êîíñîë³äàö³ї, 
щî â³äîбðàæàє ïîìèëêîâå ñïðèéíÿòòÿ ïîêàзíèê³â 
ïðîф³ëüíîї ä³ÿëüíîñò³ ф³íàíñîâîї óñòàíîâè, зâàæå-
íèх íà ñóб’єêòèâí³ хàðàêòåðèñòèêè щîäî зб³ëü-
шåííÿ êëю÷îâèх ³íäèêàòîð³â ó ðàìêàх ³íòåãðà-
ö³ї òà ïðèéíÿòòÿ íà бàëàíñ ïîðòфåëю ïðèéìà÷à.  
Пðèâåäåíà ïðîãíîзíà îö³íêà ïîòåíö³àëó ñóñï³ëü-
íîãî âïëèâó â³ò÷èзíÿíèх ÍФП íà ïîòåíö³éíèх 
êë³єíò³â ÿê ïðèхîâàíèé ³íñòðóìåíò êîîïåðàö³ї íà 
ìàêðîð³âí³. Сфîðìîâàíî êîìïîíåíòè îö³íêè ñóñ-
ï³ëüíîãî ïîòåíö³àëó ÍФП íà ф³íàíñîâîìó ðèíêó.
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ФÎÐМÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎБЩÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ПÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÍÅБÀÍÊÎÂÑÊÈХ  
ФÈÍÀÍÑÎÂЫХ ПÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ È ÈХ ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈЯ ÍÀ ÐЫÍÊÅ

Ðезюме 
Â ñòàòüå èññëåäîâàíà öåïü îбщåñòâåííîé èíòåãðàöèè íåбàíêîâñêèх фèíàíñîâых ïîñðåäíèêîâ (ÍФП)  
â óñëîâèÿх ðàзâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè è êîíñîëèäàöèè íà ðыíêå. Ðàññìîòðåíы îбñòîÿòåëüñòâà è фàêòîðы 
ïðîèзâîäñòâà îбщåñòâåííîãî âîзäåéñòâèÿ ÎФП è ïðåäñòàâëåí íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé ïîäхîä ê âыÿñíå-
íèю «ëîæíîãî ðàзâèòèÿ» ÍПФ â ðàìêàх зàïëàíèðîâàííîé êîíñîëèäàöèè, ÷òî îòðàæàåò îшèбî÷íîå âîñ-
ïðèÿòèå ïîêàзàòåëåé ïðîфèëüíîé äåÿòåëüíîñòè фèíàíñîâîãî ó÷ðåæäåíèÿ, âзâåшåííых íà ñóбъåêòèâíыå 
хàðàêòåðèñòèêè ïî óâåëè÷åíèю êëю÷åâых èíäèêàòîðîâ â ðàìêàх èíòåãðàöèè è ïðèíÿòèÿ íà бàëàíñ 
ïîðòфåëÿ ïðèåìíèêà. Пðèâåäåíà ïðîãíîзíàÿ îöåíêà ïîòåíöèàëà îбщåñòâåííîãî âëèÿíèÿ îòå÷åñòâåííых 
ÍПФ íà ïîòåíöèàëüíых êëèåíòîâ êàê ñêðыòыé èíñòðóìåíò êîîïåðàöèè íà ìàêðîóðîâíå. Сфîðìèðîâàíы 
êîìïîíåíòы îöåíêè îбщåñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ÍПФ íà фèíàíñîâîì ðыíêå.
Êлючевые слова: îбщåñòâåííîå âëèÿíèå, öåïíàÿ ðåàêöèÿ, îöåíêà îбщåñòâåííîãî ïîòåíöèàëà, èíòåãðà-
öèÿ, êîíñîëèäàöèÿ, ëîæíîå ðàзâèòèå, фèíàíñîâыé ïîñðåäíèê.
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FORMATION OF SOCIAL POTENTIAL OF NON-BANK FINANCIAL  
INTERMEDIARIES AND THEIR CONSOLIDATION ON THE MARKET

Summary 
The article was dedicated to the social integration of non-bank financial intermediaries (NFPs) was studied in 
terms of development and consolidation in the market. The circumstances and factors of the social impact of 
the NFP are considered, and a scientific and methodical approach is presented to find out the "false develop-
ment" of the NFP within the framework of the planned consolidation, which reflects the mistaken perception 
of indicators of the profile of the financial institution, weighted by the subjective characteristics to increase 
the key indicators, in within the framework of integrating and accepting on the receiver portfolio's balance 
sheet. The predictive estimation of the potential of public influence of NFPs on potential clients as a hidden 
cooperation tool at the macro level is given. The components of evaluation of the public potential of the NFP 
in the financial market have been formed. 
Key words: social impact, chain reaction, assessment of social potential, integration, consolidation, false 
development, financial intermediary.
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Áілінець М. Ю.
ДÂÍÇ «Êèїâñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Гåòüìàíà»

МÎÄÅË² Ф²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍЯ ÂÈЩÎЇ ÎÑÂ²ÒÈ 

Ðîзãëÿíóòî îñíîâí³ òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ àñïåêòè ф³íàíñóâàííÿ âèщîї îñâ³òè. Дîñë³äæåíî ф³íàíñîâå 
зàбåзïå÷åííÿ âèщèх íàâ÷àëüíèх зàêëàä³â â ñâ³ò³ äåðæàâíèì òà ïðèâàòíèì ñåêòîðàìè. Ðîзãëÿíóòî îñíî-
âí³ äæåðåëà òà ìîäåë³ ф³íàíñóâàííÿ âèщîї îñâ³òè â êîíòåêñò³ ðåфîðìóâàííÿ äàíîї ñèñòåì â Уêðàїí³. 
Êлючові слова: âèщà îñâ³òà, ф³íàíñóâàííÿ âèщîї îñâ³òè, ìîäåë³ ф³íàíñóâàííÿ, äæåðåëà ф³íàíñóâàííÿ, 
âèщ³ íàâ÷àëüí³ зàêëàäè.

Постановка проблеми. Âàæëèâèì фàêòîðîì 
åêîíîì³÷íîãî зðîñòàííÿ ñóñï³ëüñòâà є ðîбî÷à ñèëà, 
щî â³äïîâ³äàє âèìîãàì ³ííîâàö³éíîї åêîíîì³êè. 
Çàбåзïå÷åííÿ ÿêîї ïîêëàäåíó íà îñâ³òó, зàãàëîì, 
òà âèщó îñâ³òó, зîêðåìà. Ðîзâèòîê âèщîї îñâ³òè 
зàëåæèòü â³ä äåðæàâíîї ïîë³òèêè ó ö³é ñфåð³ òà 
ð³âíÿ ф³íàíñóâàííÿ. Â Уêðàїí³ ïîðÿä ³з ïðîбëå-
ìîю íåäîñòàòíîñò³ ф³íàíñîâîãî зàбåзïå÷åííÿ, ³ñíóє 
ïðîбëåìà íåðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ êîшò³â, 
щî ïðèзâîäèòü äî êðèзîâèх ÿâèщ ó ö³é ñфåð³.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій.  
Òåîðåòè÷íèì òà ïðàêòè÷íèì àñïåêòàì ф³íàíñó-
âàííÿ âèщîї îñâ³òè ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ òàêèх â÷å-
íèх, ÿê Бåëÿêîâà С.À. [6], Êóëàêîâà Ì.Í. [5],  
Лàðèîíîâà Ì.Â. [8], Сòðîì Г.À. [9] òà ³íш³. Ðåзóëü-
òàòè äîñë³äæåíü â÷åíèх òà фàх³âö³â, щî зä³éñíю-
юòü âèâ÷åííÿ òåîð³ї òà ìåòîäîëîã³ї ф³íàíñóâàííÿ 
âèщîї îñâ³òè, є зíà÷íèì âíåñêîì ó âèð³шåííÿ 

ïèòàíü âäîñêîíàëåííÿ фóíêö³îíóâàííÿ òà ф³íàí-
ñóâàííÿ зàêëàä³â âèщîї îñâ³òè.

Âиділення не вирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Íåäîñêîíàëèé ìåхàí³зì ф³íàíñóâàííÿ 
âèщîї îñâ³òè ïðèзâîäèòü äî їх íåðàö³îíàëüíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ, à ÿê ðåзóëüòàò äî ðåãðåñèâíîãî ðîзâè-
òêó óñ³єї ñèñòåìè (ïîã³ðшåííÿ ÿê³ñíèх ³ ê³ëüê³ñíèх 
ïîêàзíèê³â ðîзâèòêó). Дåðæàâíå зàìîâëåííÿ íà ï³ä-
ãîòîâêó фàх³âö³â ³ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê ³ âñÿ ä³ю÷à ñèñ-
òåìà ф³íàíñóâàííÿ âèщîї îñâ³òè â Уêðàїí³ є íååфåê-
òèâíèìè, щî ³ зóìîâëює ïîшóê êðàщîãî âàð³àíòó òà 
фîðìóâàííÿ ðåêîìåíäàö³é щîäî éîãî âäîñêîíàëåííÿ.

Мета статті. Гîëîâíîю ìåòîю ö³єї ðîбîòè є äîñë³-
äæåííÿ ìîäåëåé ф³íàíñóâàííÿ âèщèх íàâ÷àëüíèх 
зàêëàä³â â ñâ³ò³ òà ìîæëèâîñò³ їх зàñòîñóâàííÿ â 
óêðàїíñüêèх ðåàë³ÿх.

Âиклад основного матеріалу. Òðàíñфîðìàö³ÿ 
ф³íàíñîâîãî зàбåзïå÷åííÿ âèщîї îñâ³òè ÿâëÿє ñîбîю 
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