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корнєєв М. В. Фактори впливу на ефективність розвитку фінансового сектора
У статті визначено підходи до класифікації факторів впливу на діяльність суб’єктів фінансового сектора. Систематизовано фактори впливу на 
діяльність суб’єктів фінансового сектора за визначеними підходами. Розглянуто особливості прояву цих факторів на діяльність суб’єктів фінан-
сового сектора та їх взаємозв’язок. Досліджено вплив політики реалізації фінансових продуктів високої та низької якості на ефективність діяль-
ності суб’єктів фінансового сектора. Визначено вплив на ефективність діяльності суб’єктів фінансового сектора інвестиційного та фінансового 
менеджменту. Обґрунтовано роль фундаментального показника ефективності діяльності суб’єктів фінансового сектора. Сформовано систему 
вимог до забезпечення фінансової стійкості суб’єктів фінансового сектора в умовах відносної економічної нестабільності. Запропоновано тактич-
ні та стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності вітчизняних суб’єктів фінансового сектора в сучасних умовах господарювання.
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финансового сектора
В статье определены подходы к классификации факторов влияния на 
деятельность субъектов финансового сектора. Систематизированы 
факторы влияния на деятельность субъектов финансового сектора 
согласно определенным подходам. Рассмотрены особенности про-
явления этих факторов на деятельность субъектов финансового 
сектора и их взаимосвязь. Исследовано влияние политики реализации 
финансовых продуктов высокого и низкого качества на эффектив-
ность деятельности субъектов финансового сектора. Определено 
влияние на эффективность деятельности субъектов финансового 
сектора инвестиционного и финансового менеджмента. Обоснована 
роль фундаментального показателя эффективности деятельности 
субъектов финансового сектора. Сформирована система требова-
ний к обеспечению финансовой устойчивости субъектов финансового 
сектора в условиях относительной экономической нестабильности. 
Предложены тактические и стратегические направления повышения 
эффективности деятельности отечественных субъектов финансо-
вого сектора в современных условиях хозяйствования.
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The article identifies approaches to classification of factors of influence upon 
activity of subjects of the financial sector. It systemises factors of influence 
upon activity of subjects of the financial sector pursuant to certain approach-
es. It considers specific features of manifestation of these factors upon ac-
tivity of subjects of the financial sector and their interconnection. It studies 
influence of the policy of realisation of financial products of high and low 
quality upon efficiency of activity of subjects of the financial sector. It identi-
fies influence of the investment and financial management upon efficiency 
of activity of subjects of the financial sector. It justifies the role of the funda-
mental indicator of efficiency of activity of subjects of the financial sector. It 
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Стан розвитку окремих сегментів фінансового сектора 
обумовлює розвиток фінансової системи країни в ціло-
му. Розвинені держави в сучасних умовах стикаються з 

проблемою внутрішньої недостатності капіталу, що виступає 
передумовою подальшого розвитку їх фінансових систем. 

Ефективна діяльність суб’єктів фінансового сектора, 
займаючи особливе місце в системі господарювання, ви-
ступає одним з елементів розвитку економіки будь-якої 
країни, забезпечуючи її стабільність, платоспроможність 
та відносну безперервність господарської діяльності її 
суб’єктів. За допомогою такої діяльності може бути за-
безпечена потреба в надійному захисті від багатьох ризи-
ків існуючих в конкретний момент суспільного розвитку.  
У процесі діяльності суб’єктів фінансового сектора створю-
ються відповідні фонди, які з плином часу перетворюються 

в інвестиційний капітал, стимулюється науково-технічний 
прогрес, забезпечується соціальний захист окремих суб’єк-
тів економічної системи, знижується суспільна соціальна 
напруженість у суспільстві. 

Недостатня ефективність діяльності суб’єктів фінан-
сового сектора виступає стримуючим фактором її впливу 
на економіки держав. Для задоволення економічних інте-
ресів учасників фінансової системи необхідною є не тіль-
ки фінансова стійкість чи надійність суб’єктів фінансово-
го сектора на ринку, але й, безумовно, ефективна та при-
буткова їх діяльність. Стратегічна важливість діяльності 
суб’єктів фінансового сектора для держави обумовлює 
визначення, систематизацію системи факторів, які вплива-
ють на її ефективність, з метою подальшого стимулювання 
економічного розвитку.
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Серед наукових праць, в яких досліджувалася діяль-
ність суб’єктів фінансового сектора та фактори впливу на 
неї, слід відзначити роботи таких вчених, як: Г. Азаренкова 
[1], Н. Балук [2], Д. Бланд [3], Н. Добош [4], А. Зубець [5],  
М. Крейдич [6], В. Лісовал [7], Г. Пурій [11], І. Рекуненко 
[12], І. Школьник [13] тощо. 

Проте в більшості праць лише розглядається вплив 
на ефективність діяльності суб’єктів фінансового сектора 
по окремих групах факторів, що зумовлює необхідність 
комплексного підходу до такого дослідження.

Мета даної статті полягає в ідентифікації та комп-
лексному дослідженні факторів впливу на ефективність ді-
яльності суб’єктів фінансового сектора в сучасних умовах 
економічного розвитку, розробці тактичних і стратегічних 
напрямів підвищення ефективності такої діяльності.

Діяльність суб’єктів фінансового сектора передбачає 
залучення відповідного капіталу з метою покриття збитків 
окремих суб’єктів економіки, створює передумови для ви-
вільнення коштів і більш ефективного їх подальшого ви-
користання, знижує невизначеність при фінансовому пла-
нуванні діяльності суб’єктів підприємництва, скорочує ви-
трати на управління ризиками економічної діяльності. 

Існує ряд підходів до класифікації факторів впливу 
на діяльність суб’єктів фінансового сектора. Так, за одним 
з підходів фактори впливу поділяються на економічні, по-
літичні та історичні (рис. 1).

Згідно з іншим підходом щодо класифікації факторів 
впливу на діяльність суб’єктів фінансового сектора виділя-
ють зовнішні та внутрішні фактори (табл. 1). 

Фактори внутрішнього середовища знаходяться під 
по стійним впливом факторів зовнішнього середо-
вища, яке динамічно змінюється, впливає на якість 

системи реалізації фінансових продуктів, на ефективність 
діяльності суб’єктів фінансового сектора в цілому. Вплив 
реалізації фінансових продуктів високої та низької якості 
на ефективність діяльності суб’єктів фінансового сектора 
представлено на рис. 2.

Діяльність у сфері виявлення, аналізу факторів впли-
ву на ефективність діяльності суб’єктів фінансового секто-
ра необхідно проводити з урахуванням конкретних скла-
дових як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

Суб’єкт фінансового сектора – той, пропонує на рин-
ку фінансові продукти високої (низької) якості, забезпечує 
високий (низький) ступінь лояльності клієнтів, високий 
(низький) рівень дохідності, високі (низькі) фінансові ре-
зультати діяльності, можливість зниження (підвищення) 
цін на фінансові продукти [2; 5].

Забезпечення високої якості фінансових продуктів 
пов’язане з організацією їх продажів і сприяє підвищенню 
ефективності діяльності суб’єктів фінансового сектора в 
цілому.

Рис. 1. Фактори впливу на ефективність діяльності суб’єктів фінансового сектора

Фактори впливу 

Економічні
 

  

 

 

 

  

 

Політичні 
1) політична ситуація країни;
2) стан розвитку
законодавства у фінансовій 
сфері;
3) активність лобіювання
інтересів суб’єктів
фінансової системи;
4) стан розвитку державного
регулювання діяльності
суб’єктів фінансового
сектора

  

 

 

 

 

  

  

Історичні 
1) рівень довіри
суб’єктів економіки
до фінансової сфери,
ступінь їх залучення
до такої сфери;
2) історичні 
передумови 
становлення
фінансового ринку, 
фінансової системи
загалом

  

  

 

1) загальний розвиток
економіки та її галузей;
2) інвестиційна 
привабливість країни;
3) рівень інфляції;
4) розвиток фінансового
ринку та його сегментів,
тенденції, диспропорції
сегментів такого ринку;
5) розміри тіньового
державного сектора

Наприклад, розвиток галузей промисловості при-
зводить до зростання окремих видів фінансових послуг, 
що пов’язані з підприємництвом; інвестиційна привабли-
вість впливає на процес залучення інвестицій окремими 
суб’єктами фінансового сектора; розвиток тіньового рин-
ку призводить до зростання відповідних схем відмивання 
грошей за участю суб’єктів фінансової системи, що обу-
мовлює недовіру суб’єктів економічної діяльності до неї. 
Політична нестабільність впливає на розвиток економіки, 
а отже й фінансової сфери. Незадовільний стан законодав-
ства у фінансовій сфері ускладнює механізми функціону-
вання фінансової системи, виважену державну політику у 
фінансовій сфері, державний нагляд і контроль, створює 
ряд обмежень щодо розміщення резервів тощо. Історичні 
фактори формують довіру, загальне відношення економіч-
них суб’єктів до фінансової системи [2].

Розглянемо вплив на ефективність діяльності суб’єк-
тів фінансового сектора інвестиційного та фінансового ме-
неджменту. Інвестиційний менеджмент сприяє підвищен-
ню ефективності діяльності суб’єктів фінансового сектора 
шляхом: забезпечення достатньої інвестиційної підтримки 
темпів розвитку діяльності; оптимізації співвідношень між 
прибутковістю та ризикованістю інвестиційної діяльності, 
між ліквідністю та прибутковістю інвестиційного портфе-
ля; забезпечення достатнього обсягу формування інвести-
ційних ресурсів відповідно до потреб діяльності суб’єктів 
фінансового сектора; забезпечення узгодженості інвести-
ційних рішень з державними вимогами щодо розміщення 
резервів тощо [6; 9; 11]. На діяльність суб’єктів фінансово-
го сектора впливає фінансовий менеджмент, який сприяє 
підвищенню її ефективності шляхом: забезпечення достат-
нього обсягу капіталу суб’єктів для формування необхідних 
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темпів їх розвитку; забезпечення умов формування капіта-
лу суб’єктів; створення умов для максимізації дохідності 
використання капіталу при відповідному рівні фінансового 
ризику; мінімізації ризиків формування (втрати) капіталу 
внаслідок діяльності суб’єктів; створенню умов для інфля-
ційного захисту капіталу тощо [8; 14]. 

Важливим аспектом забезпечення ефективності діяль-
ності суб’єктів фінансового сектора виступає якість фінансо-
вого обслуговування. Також фактором впливу на ефектив-
ність діяльності суб’єктів фінансового сектора є рівень капі-
талізації (наприклад, низький рівень капіталізації фінансової 
системи унеможливлює її суб’єктів приймати на себе великі 
ризики, вимагає перерозподілу таких ризиків, як правило, за 
участю іноземних суб’єктів фінансового сектора).

Додатковими чинниками впливу на ефективність ді-
яльності суб’єктів фінансового сектора виступають: недо-
статня можливість довгострокового розміщення резервів, 
надмірна кількість суб’єктів фінансового сектора у фінан-
совій системі, слабкий рівень розвитку систем перерозпо-
ділу ризиків між суб’єктами тощо.

Ефективність діяльності досліджуваних суб’єктів 
визначається насамперед фінансовою стійкістю, стабіль-
ністю, платоспроможністю, надійністю та рентабельніс-
тю здійснення фінансових операцій. У відповідності цим 
критеріям зацікавлені суб’єкти фінансового сектора, бо 
фінансова нестабільність загрожує розвитку їх діяльності. 
Управління портфелем фінансових послуг (для досягнен-

ня такої його структури, яка б забезпечувала оптимальне 
співвідношення між безпекою й прибутковістю) є одним 
із основних чинників забезпечення фінансової надійно-
сті суб’єктів фінансового сектора. На платоспроможність 
таких суб’єктів (здатність у будь-який час виконувати 
зобов’язання із укладених договорів) впливають зовніш-
ні фактори (інфляція; зміна законодавства; кон’юнктура 
ринку; природні явища; соціальні потрясіння) та внутрішні 
фактори (стратегія суб’єктів фінансового сектора і меха-
нізм її реалізації; масштаби діяльності суб’єктів та її дивер-
сифікація; ефективність інвестиційної діяльності, структу-
ра інвестиційного портфеля) [4; 10; 13]. 

Законодавчо визначено умови, які забезпечують відпо-
відний рівень платоспроможності суб’єктів фінансового сек-
тора (наявність сплаченого статутного фонду; наявність гаран-
тійного фонду; створення резервів, достатніх для майбутніх 
виплат; перевищення фактичного запасу платоспроможності 
суб’єктів над розрахунковим нормативним запасом) [9].

Основним показником ефективності діяльності суб’єк -
тів фінансового сектора є їх рентабельність. Показники 
рівня рентабельності фінансових операцій не повинні бути 
занадто високими чи низькими. Наприклад, низькі показ-
ники призведуть до зниження можливості самоокупності 
витрат, при цьому ситуацію можна стабілізувати або змі-
ною обсягів відповідальності по окремих видах фінансо-
вих послуг, або приведенням у відповідність системи цін 
на такі послуги [7]. 

Таблиця 1

Внутрішні та зовнішні фактори впливу на діяльність  суб’єктів фінансового сектора [1 – 4; 6; 8; 12; 14]

Внутрішні фактори впливу Зовнішні фактори впливу *

– Якісний вибір цільового сегмента;  
– орієнтація діяльності на клієнта;  
– вірний розрахунок ціни на фінансову послугу;   
– стратегія перерозподілу ризиків;  
– кваліфікованість продажів фінансових послуг;  
– професіоналізм при оцінці завданих збитків;  
– можливість своєчасного врегулювання збитків;  
– адекватний фінансовий менеджмент при 
формуванні резервів для подальших виплат;  
– адекватний інвестиційний менеджмент;  
– кваліфікація кадрового потенціалу суб’єктів;  
– якісна система контролю параметрів діяльності 
суб’єкта;  
– система якісного стратегічного планування 
діяльності суб’єктів, система організаційних 
структур;  
– рівень розроблення каналів продажу 
фінансових продуктів (роздрібних, мережевих, 
он-лайн-продажів);  
– властивості фінансових продуктів;  
– якість фінансових продуктів

– Рівень життя населення; частка коштів на придбання фінан сових 
продуктів;  
– фінансова стабільність економіки;  
– чисельність населення, його віковий склад, рівень зайнято сті, пенсійний 
вік, рівень освіти;  
– рівень кадрового та наукового забезпечення ринку;  
– наявність міждержавних домовленостей у фінансовій сфері;  
– культурний спадок країни у фінансовій сфері;  
– вплив науково-технічного прогресу на діяльність суб'єктів фінансової 
системи;  
– фактори місткості та насиченості ринку;  
– фактори системи захисту прав споживачів; інформаційна закритість 
фінансового ринку;  
– фінансове шахрайство;  
– ступінь залучення суб’єктів фінансового сектора до вирі шення окремих 
питань фінансової сфери;  
– рівень фінансової культури населення;  
– рівень впровадження інформаційних систем і технологій у фінансову 
сферу;  
– відсутність (наявність) якісної, доступної звітності суб’єктів фінансового 
сектора, методів обробки даних;  
– відсутність (наявність) бази даних збиткових суб’єктів фінансового сек-
тора, недобросовісних суб’єктів економіки;  
– відсутність (наявність) механізмів ефективної взаємодії складових 
фінансової системи;  
– рівень розвитку інфраструктури фінансового ринку;  
– нерозвиненість фінансового посередництва, професійних оцінювачів 
фінансових ризиків;  
– фіктивність значної частки фінансових операцій на ринку;  
– рівень покриття ризиків;  
– нерозвиненість довгострокових видів фінансових послуг

* Частина таких факторів наведена на рис. 1.
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Рис. 2. Вплив політики реалізації фінансових продуктів високої та низької якості на ефективність діяльності суб’єктів 
фінансового сектора

Низька якість фінансового продукту   

Зниження ефективності діяльності суб’єктів фінансового сектора  

Невелика кількість
укладених нових договорів

 

 

Низький рівень
лояльності суб’єктів
економічної системи

  

 

 
Суб’єкт фінансового

сектора
  

 

 

Оцінка співвідношення
ціна – якість 

як незадовільного

 

  
 

Економічний
суб’єкт

 

 

 

Пошук нових клієнтів 

Підвищення цін
на фінансові продукти

  

  

Нестабільна дохідність
суб’єкта фінансового

сектора

 

 Висока якість фінансового продукту   

Підвищення ефективності діяльності суб’єктів фінансового сектора  

 
Укладання

нових договорів 

 

Високий рівень
лояльності суб’єктів
економічної системи

 

 

 
Суб’єкт фінансового

сектора
  

 

Оцінка співвідношення
ціна – якість

як задовільного

 

 

 

Економічний
суб’єкт

 

 

 

Пошук нових клієнтів 

Зниження ціни на фінансові
продукти 

Стабільна дохідність
суб’єкта фінансового

сектора 

На рис. 3 зображено загальні вимоги до забезпечення 
фінансової стійкості суб’єктів фінансового сектора в умо-
вах відносної економічної нестабільності [4; 11; 14].

Для підвищення ефективності діяльності суб’єктів 
фінансового сектора в сучасних умовах господарювання є 
необхідним забезпечити: відповідність умов їх діяльності 
потребам окремих суб’єктів економічної системи, кон-
курентноспроможність, прийнятну вартість, відповідне 
оформлення фінансових продуктів, зручність при укладан-
ні договору та якість його підготовки, ділову активність 
суб’єктів фінансового сектора, зіставлення обсягів їх ка-
піталу, відповідний рівень сплаченого статутного капіталу, 
показники структури активів, які визначають рівень пла-
тоспроможності тощо. Ефективність діяльності суб’єктів 
фінансового сектора залежить від якісного використан-
ня відповідних ресурсів та їх структури. На структуру та 
ефективність використання цих ресурсів мають вплив пе-
релічені вище зовнішні та внутрішні фактори.

ВиСНоВки
На ефективність діяльності суб’єктів фінансового 

сектора впливає система внутрішніх і зовнішніх факторів 
(інфляція, стратегічні засади функціонування цих суб’єктів, 
особливості їх маркетингу та менеджменту, недосконалість 
законодавчої бази, організаційного забезпечення, рівень ка-
піталізації таких суб’єктів, нерозвиненість системи перероз-
поділу ризиків, політична нестабільність, недовіра суб’єктів 
економіки до фінансової системи, рівень кваліфікації кадрів 
у фінансовій сфері, інформаційна закритість фінансової 
системи тощо). При забезпеченні ефективної діяльності 
суб’єктів фінансового сектора стає можливим проведен-
ня кількісних і якісних змін для подальшого забезпечення 
зростання потенціалу фінансової системи в майбутньому. 
Висока ефективність діяльності суб’єктів фінансового сек-
тора забезпечить їм платоспроможність, рентабельність, 
здатність виконувати всі свої зобов’язання у повному обсязі 
перед суб’єктами економічної системи, можливість вчасно 
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реагувати на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів функці-
онування економіки. Підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів фінансового сектора можливо за рахунок посилен-
ня їх фінансової стійкості, стабільності, платоспроможності 
та рентабельності, забезпечення ефективного державного 
регулювання, нагляду у фінансовій сфері, врахування успіш-
ного міжнародного досвіду розвитку фінансової сфери; вдо-
сконалення законодавчої бази у фінансовій сфері; створення 
фонду гарантування виплат; підвищення рівня фінансової 
культури суб’єктів економічної діяльності.                   
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