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Лавренюк В. В. Управління фінтех-ризиками банківського сектора
Мета статті полягає в дослідженні впливу та напрямів управління фінтех-ризиками в банківському секторі. У статті визначено ключові тен-
денції розвитку фінтех-інновацій для банківського сектора та досліджено потенційний вплив їх імплементації на банки. За результатами ана-
лізу систематизовано фінтех-ризики та розкрито сутність кожного з них. Установлено, що ефективним напрямком підвищення ефективності 
управління фінтех-ризиками є налагодження співпраці банків та фінтех-компаній. Вивчення іноземної та вітчизняної практики дозволило ви-
окремити чотири основні напрями партнерства із: 1) фінтех-компаніями, що функціонують поза банківським сектором; 2) фінтех-компаніями, 
що пропонують фінтех-рішення для банків; 3) фінтех-компаніями, що постачають деструктивні технології; 4) фінтех-компаніями, що спира-
ються на поточні банківські пропозиції. Визначено основні канали трансмісії фінтех-ризиків у банківський сектор. Встановлено, що наслідки 
реалізації фінтех-ризиків проявляються через такі традиційні банківські ризики: операційний, комплаєнс, стратегічний, репутаційний. Доведено, 
що в більшості випадків події реалізації фінтех-ризиків за різними бізнес-лініями будуть класифіковані як наслідки операційного ризику. Визна-
чено, що управління фінтех-ризиками в банківському бізнесі має ґрунтуватися на загальноприйнятих підходах ризик-менеджменту, враховую-
чи бізнес-модель кредитної установи. Встановлено, що мінімізації впливу фінтех-ризиків сприяє регламентація співпраці із фінтех-компаніями  
з упровадження фінтех-інновацій (розробка стратегій, політик, процедур, методик). Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є 
розробка моделей кількісної оцінки фінтех-ризиків. Суттєвий позитивний вплив на ефективність ризик-менеджменту банків матиме розробка 
методичних рекомендацій для проведення стрес-тестування із урахуванням фінтех-ризиків. У подальшому є необхідність розробки відповідних 
моделей впливу фінтех-ризиків на баланс банків та адекватних стрес-сценаріїв.
Ключові слова: банки, ризики, ризик-менеджмент, фінтех, фінтех-ризики, фінтех-компанії, цифрові технології.
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Lavreniuk V. V. The Fintech Risks Management of the Banking Sector
The article is aimed at researching the impact and directions of fintech risk management in the banking sector. The article identifies key tendencies in the de-
velopment of fintech innovations for the banking sector and explores the potential impact of their implementation on banks. According to the results of the 
analysis, fintech risks are systematized and the essence of each of them is disclosed. It is defined that an efficient direction for improving the efficiency of fin-
tech risk management is to establish cooperation between banks and fintech companies. The study of foreign and domestic practice allowed to distinguish 
four main areas of partnership with: 1) fintech companies operating outside the banking sector; 2) fintech companies offering fintech solutions for banks;  
3) fintech companies supplying destructive technologies; 4) fintech companies relying on current bank offers. The main channels of fintech risk transmission to the 
banking sector are identified. It is determined that the consequences of the implementation of fintech risks are manifested through the following traditional banking 
risks: operational, compliance, strategic, reputational. It is proved that in most cases, the events of fintech risk implementation on different business lines will be 
classified as consequences of operational risk. It is determined that the management of fintech risks in the banking business should be based on generally accepted 
approaches to risk management, taking into account the business model of a credit institution. It is determined that minimization of the impact of fintech risks is 
facilitated by the regulation of cooperation with fintech companies on the implementation of fintech innovations (development of strategies, policies, procedures, 
methods). The prospect of further research in this direction is the development of models for quantitative assessment of fintech risks. A significant positive impact 
on the efficiency of risk management of banks will be the development of methodological recommendations for stress testing, taking into account fintech risks. In 
the future, there is a need to develop appropriate models for the impact of fintech risks on the balance sheet of banks and adequate stress scenarios.
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Структурні перетворення банківського бізнесу 
останніх років пов’язані зі зростаючими масш-
табами використання диджитал-технологій 

для надання фінансових послуг. При цьому фінансо-
ве посередництво активно розширило власну спеці-
алізацію та сферу діяльності. Слід звернути увагу на 
те, що створення якісно інноваційних банківських 
установ (наприклад, необанків) відбувається вельми 
рідко, оскільки є досить фінансово й інтелектуально 
містким проєктом. Простішим шляхом вбачається 
локальне впровадження диджитал-технологій в окре-
мі бізнес-процеси банку. В українській практиці часті-
ше створюються фінтех-компанії з тотожними функ-
ціями, які використовують високо інноваційні тех-
нології, пропонують уже наявні фінансові послуги за 
більш привабливими умовами та витратами для клі-
єнтів або розробляють нові технічні рішення та пла-
тіжні інструменти. Однак незначний технологічний 
лаг традиційних банків від фінтех-компаній не знижує 
концентрацію фінтех-ризиків у банківському бізнес-
середовищі. Це вимагає від банків розробки політик, 
методик і процедур управління фінтех-ризиками на 
всіх організаційних рівнях, враховуючи постійні інно-
ваційні та диджитал-зміни в бізнес-середовищі.

Аналіз наукової літератури показав недостатній 
рівень опрацювання питань щодо управління фінтех-
ризиками. Більшість науковців розглядають цю про-
блему не дискретно, а лише в контексті дослідження 
процесів розвитку фінтех-сфери та цифровізації фі-
нансових послуг. Серед зарубіжних науковців можна 
виокремити таких авторів: Н. Буссман (N. Bussmann) 
[1], П. Джудічі (P. Giudici) [2], Х. Банна (H. Banna) [3], 
Л. Джанпінг (L. Jianping) [4], Х. Cія (H. Xia) [5] та ін-
ших. Серед вітчизняних науковців значні напрацю-
вання мають: М. Диба [6], В. Міщенко [7], А. Семеног 
[8], Л. Жердецька [9], Л. Примостка [10] та інші. Та-
кож активні дослідження ведуться колективами таких 
компаній, як: PwC, Ernst&Young, KPMG, Українська 
асоціація фінтех та інноваційних компаній. Необхід-
но відмітити напрацювання регуляторів світового 
рівня та національних юрисдикцій, зокрема: Базель-
ського комітету, Європейського центрального банку, 
Світового банку, Національного банку України. Про-
ведений аналіз наукових досліджень та аналітичних 
матеріалів довів необхідність дослідження проблеми 
управління фінтех-ризиками банківського сектора. 

Мета статті полягає в дослідженні впливу та 
напрямів управління фінтех-ризиками в банківсько-
му секторі.

Фінансові технології (фінтех) для українського 
банківського бізнесу є відносно новою галуззю, яка 
синтезує інформаційні технології й інновації, що по-
легшують надання фінансових послуг і конкурують із 
традиційними банківськими продуктами та послуга-
ми. Фінтех фокусується здебільшого на інноваційних 
ідеях, використовуючи нові технологічні рішення, які 
можуть сприяти виникненню нових бізнес-моделей 

чи навіть нових фінансових установ. Використання 
мобільного інвестингу, банкінгу та криптовалют – це 
приклад інноваційного використання фінтех для під-
вищення фінансової інклюзії загалом. Провайдерами 
таких фінтех-послуг може бути будь-яка фінансова 
установа. Взаємодія відбувається в більшості випад-
ків через відкриті інтерфейси прикладного програму-
вання (API) та відкритий банкінг. Усе це генерує нові 
ризики для банківського бізнесу та вимагає нового 
інструментарію управління. Також фінтех потребує 
наявності адекватної інформаційної інфраструктури, 
що забезпечувала б ефективний збір, обробку та пе-
редачу даних. 

Через значне нарощення концентрації фінтех-
ризиків дедалі більшу увагу інноваціям у фінансово-
му посередництві приділяють регулятори міжнарод-
ного рівня, які курують питання глобальної безпеки 
та стабільності фінансових ринків, зокрема це: Рада 
з фінансової стабільності, Міжнародний валютний 
фонд, Світовий банк, Банк міжнародних розрахунків, 
Базельський комітет з банківського нагляду, Комітет 
з платежів і ринкової інфраструктури, Міжнародна 
організація комісій з цінних паперів. Швидкі тем-
пи розвитку фінтеху потребують вдосконалення та 
розширення нормативно-правової бази і механізмів 
контролю для підтримки фінансової стабільності та 
запобігання збоям у роботі фінансової системи. Вар-
то наголосити, що фінтех-інновації мають двоякий 
вплив на банківський бізнес (табл. 1).

Зважаючи на ризики та можливості, останніми 
роками партнерство банківського та фінтех-
бізнесу активно посилюється. Ефективне парт-

нерство сприятиме зниженню рівня фінтех-ризиків 
і посиленню стійкості банків. Вивчення іноземної та 
вітчизняної практики дозволило виокремити чотири 
основні напрями такого партнерства: 

1) партнерство із фінтех-компаніями, що пра-
цюють поза банківським сектором; 

2) партнерство із фінтех-компаніями, що пропо-
нують фінтех-рішення для банків; 

3) партнерство із фінтех-компаніями, що поста-
чають деструктивні технології; 

4) партнерство із фінтех-компаніями, що спира-
ються на поточні банківські пропозиції (рис. 1).

Перший напрям передбачає, що фінтех-компа-
нії пропонують рішення, які не конкурують з банків-
ськими пропозиціями. За таких умов фінтех-ризики 
мінімальні для банку, оскільки його участь обме-
жена. Наприклад, однорангові платформи можуть 
використовуватися для позики за допомогою нова-
торського підходу до управління ризиками на осно-
ві даних про клієнтів. Добре відомим прикладом є 
компанії Lending Club (Р2Р-кредитування). Банки по-
винні уважно стежити за такими фінтех-інноваціями 
з метою налагодження співробітництва, мінімізації 
власних ризиків, отримання прибутку тощо. 
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Таблиця 1

Характеристика ризиків для банків під дією фінтех-інновації

№ 
з/п Ризики Можливості

1 Кібер-ризики Посилення рівня захищеності даних шляхом застосування фінтех-інновацій

2 Ризики взаємопов’язаності Зниження операційних витрат шляхом передачі частини бізнес-процесів фінтех-
компаніям (наприклад, хмарні сервіси)

3 Ризики конкуренції Потенційний позитивний вплив на фінансову стабільність через зростання кон-
куренції

4 Регулятивні ризики Регулятивні технології

5 Ризик аутсорсингу
Оптимізація та підвищення ефективності бізнес-процесів шляхом залучення 
спеціалізованих зовнішніх постачальників, експертів, працівників, радників із 
фінтех-компаній

6 Ризик AML/CFT Загальне підвищення рівня фінансової інклюзії населення, розширення масшта-
бів надання фінансових послуг банку

7 Стратегічні ризики Підвищення довіри до банківського сектора, залучення молоді через популяри-
зацію/поширення банківських послуг у диджитал-середовищі

8 Комплаєнс-ризик Удосконалення та підвищення ефективності банківських бізнес-процесів

9
Операційний ризик  
(системний & ідіосинкра-
тичний)

Інноваційне використання даних для цілей маркетингу й управління ризиками

10 Ризик ліквідності Розширення ресурсної бази (не тільки фінансової) через колаборацію із велики-
ми фінтех-компаніями

11
Ризик волатильності  
(як складова ринкового 
ризику)

Поліпшення інвестиційного клімату, прихід на ринок світових ІТ-гігантів

12
Кредитні ризики, модель-
ний ризик, ризик розра-
хунків

Поліпшення точності моделей оцінки рівня ризиків шляхом застосування іннова-
ційних фінтех-рішень

13 Нові, досі невідомі ризики Розробка інноваційних, якісно нових видів діяльності, що можуть знаходитися 
поза межами регулятора

Джерело: складено на основі [11–13].

Відповідно до другого напряму такого спря-
мування фінтех-компанії створюються, як правило, 
колишніми банкірами, добре обізнаними щодо по-
тенційних ризиків, ринкових ніш у банківському біз-
несі. Такі компанії розроблюють фінтех-рішення для 
ключових банківських процесів або сфер банківської 
діяльності з низькою ефективністю для подальшого 
продажу банківським установам. Ризики у такому ви-
падку невисокі, однак банк має бути компетентний 
у питаннях продуктів, що планує купувати, оскільки 
потенційні збитки від реалізації комплаєнс-ризику чи 
операційного ризику можуть бути суттєвими. 

Щодо третього напряму, то тут йдеться про 
фінтех-компанії, які пропонують проривні для рин-
ку послуги, що можуть докорінно змінити структуру 
ринку та конкурентне середовище. Особливістю є те, 
що такі ініціативи вимагають багато часу, оскільки для 
створення необхідної критичної маси та проведення 
масових трансформацій необхідна достатня кількість 
користувачів. Мета банків в такому разі полягає в 
тому, щоб нарощувати внутрішні можливості, сліду-

ючи за першопрохідцями, і стати першим учасником 
нових екосистем. За таких умов колаборації банки не-
суть найбільші ризики та повинні бути максимально 
готовими технічно, фінансово, інтелектуально, а та-
кож мати відповідну систему ризик-менеджменту.

Четвертий напрям співпраці стосується фін-
тех-компаній, які пропонують власні продукти на 
базі банківських пропозицій, користуючись їх інфра-
структурою та ресурсами. Банки повинні взаємодіяти 
з такими фінтех-компаніми в рамках кривої навчання 
(англ. learning curve), відслідковуючи нових учасників 
ринку та налагоджуючи нові партнерські відносини. 
Наприклад, провайдери цифрових гаманців, як пра-
вило, співпрацюють із великими установами та бан-
ками, а в деяких випадках їх рішення приймаються 
й інтегруються в платформу самих банків. За таких 
умов ризики є високими через можливість трансмісії 
ризиків від самих фінтех-компаній. Однак бар’єр вхо-
ду є досить низьким, що дозволяє будь-якому банку 
реалізуватися в цьому напрямі. Водночас банки ма-
ють бути готовими адаптувати власні бізнес-моделі, 
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4. Додаткові пропозиції  1. Пропозиції ззовні  

2. Пропозиції для банків 3. Деструктивні пропозиції  

ВАРТІСТЬ ПІД РИЗИКОМ  НИЗЬКА ВИСОКА  

ВИСОКИЙ БАР'ЄР ВХОДУ   

НИЗЬКИЙ БАР'ЄР ВХОДУ   

Постійне тестування
як пропозицій, так і самих

партнерів

Спостереження
за стартапами, постійний

аналіз їх ризиків

Аналіз молодших фнтех-
компаній та їх продуктів

Постійний моніторинг
фінтех-рішень і ризиків,

що з ними пов’язані

Аналіз бізнес-моделей
з метою виявлення

потенційних можливостей

Співпраця в межах
«навчальної кривої»

Ризик-орієнтована співпраця

Готовність до адаптації
власних бізнес-моделей

до нових змін

Рис. 1. Матриця співпраці банків і фінтех-компаній
Джерело: побудовано на основі [14].

бізнес-лінії чи стратегію відповідно до змін бізнес-
середовища фінтех-компаній, включно зі зміною ри-
зик-ландшафту. У підсумку банки залишаються все 
ж основними конкурентами фінтех-компаній, однак 
банківські установи, які активно співпрацюють із 
фінтех-компаніями й отримують від них додаткові 
знання та рішення, ймовірно, мають конкурентну пе-
ревагу та можуть стати новаторами, імплементуючи 
майбутні проривні фінтех-інновації.

З огляду на виокремлені потенційні ризики, які 
несе для банківського бізнесу фінтех, їх не можна 
об’єднати під поняттям «фінтех-ризики». Багато 

банківських ризиків є лише наслідком реалізації фін-
тех-ризиків. Окремі ризики мають лінійну залежність, 
деякі – нелінійну. Однак, враховуючи ІТ-фундамент 
під фінтех-ризиками, найбільш взаємопов’язаним 
банківським ризиком є операційний ризик.

В Україні негативні наслідки реалізації фінтех-
ризиків можна кваліфікувати в більшості випадків як 
інциденти (події) операційного ризику, перелік яких 

закріплений законодавчо (Постанова НБУ № 64, По-
станова НБУ № 156) [15; 16]. Враховуючи це, банкам 
України необхідно створювати ефективну систему 
управління фінтех-ризиками, що має бути повністю 
інтегрована в загальну систему управління ризиками. 

Для ефективного управління фінтех-ризиками 
в банку необхідно розуміти взаємозв’язок фінтех-
ризиків з класичними банківськими ризиками та їх 
місце серед інших ризиків банку (рис. 2). Для банків 
фінтех-ризики не властиві, однак вони через меха-
нізми трансмісії реалізовуються у класичних банків-
ських ризиках, завдаючи додаткових збитків. Саме 
взаємопов’язаність банківського бізнесу та фінтех-ін-
дустрії й формує такі канали трансмісії ризиків і шоків.

Загалом у зарубіжній літературі з питань ризик-
менеджменту (наприклад, навчальна література Сві-
тового банку [13]) часто зустрічаються підходи, коли 
фінтех-ризики вважають лише «сучасними виклика-
ми» для операційного ризик-менеджменту. У межах 
таких підходів традиційне визначення операційного 
ризику ґрунтується на джерелах або подіях (інциден-
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тах), які призводять до збитків, до яких належить і 
реалізація фінтех-ризиків.

До традиційних джерел операційних ризиків 
відносять: людей, процеси, мережі, системи та зо-
внішні події. Ці джерела ризику також є ресурсами, 
доступними для банку при реалізації функцій влас-
них бізнес-ліній і ризик-менеджменту. Ризик-ме-
неджери намагаються в основному оптимізувати 
кредитний, ринковий ризик і ризик ліквідності, тоді 
як завданням керівництва є прагнення мінімізувати 
операційний, стратегічний і комплаєнс-ризик.

Відповідно до чинного законодавства України 
«операційний ризик банку – це імовірність виникнен-
ня збитків або додаткових втрат або недоотримання 
запланованих доходів унаслідок недоліків або поми-
лок в організації внутрішніх процесів, навмисних або 
ненавмисних дій працівників банку або інших осіб, 
збоїв у роботі інформаційних систем банку або вна-
слідок впливу зовнішніх факторів» [15]. Операційний 
ризик містить юридичний ризик, однак має виключа-
ти ризик репутації та стратегічний ризик (рис. 3). 

Саме інформаційний ризик банку, що є части-
ною операційного, має тісний взаємозв’язок із фін-
тех-ризиками з огляду на взаємодію банків і фінтех-
компаній. Під інформаційним ризиком варто розумі-
ти ймовірність виникнення збитків або додаткових 
втрат, або недоотримання запланованих доходів уна-
слідок виникнення зовнішніх або внутрішніх подій, 
зміни бізнес-середовища та/або інформаційних тех-
нологій чи неадекватних або помилкових внутрішніх 
процесів щодо [15]: 

1) функціонування інформаційних систем та ін-
ших інформаційних ресурсів банку й управ-
ління ними (ризик інформаційно-комуніка-
ційних технологій); 

2) збереження конфіденційності, цілісності та 
доступності інформації банку (ризик інфор-
маційної безпеки).

Отже, вітчизняна практика управління фінтех-
ризиками свідчить про концентрацію ува-
ги ризик-менеджменту банків здебільшого 

на операційному ризику. У контексті менеджменту 
фінтех-ризиків важливим є розуміння впливу таких 
ризиків на банківський бізнес, що вимагає від ризик-
офіцерів банків необхідного рівня компетенцій.

Зважаючи на ризики, пов’язані із фінтех, банкам 
необхідно забезпечити наявність ефективної сис-
теми управління ризиками, яка б змогла виявляти, 
керувати та відслідковувати ризики, пов’язані із ви-
користанням фінтех-інновацій, появою нових бізнес-
моделей і учасників банківського ринку. Це можливо 
шляхом дотримання таких вимог: 

1) забезпечення надійності й ефективності про-
цесів бізнес-планування, що дозволить опти-
мізувати плани доходів і витрат з урахуван-
ням впливу фінтех-інновацій; 

2) забезпечення належної оцінки ризиків у разі 
впровадження нових продуктів і значних змін 
у діяльності банку – для належного врахуван-
ня змін не тільки у технологіях, а й у бізнес-
процесах; 

3) дотримання вимог щодо протидії легалізації 
доходів, отриманих злочинним шляхом, і фі-
нансування тероризму; 

4) належна імплементація «Basel Committee’s Prinя-
ciples for sound management of operational risk»; 

5) забезпечення достатньої кількості персоналу 
належної кваліфікації; 

Ризик
репутації

Стратегічний
ризик

Фінтех-
ризики

Інші ризики,
що властиві

бізнес-
моделям

Комплаєнс-
ризик

Операційний
ризик

Рис. 2. Взаємозв’язок фінтех-ризиків і банківських ризиків
Джерело: побудовано на основі [12; 15; 16].



236

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 № 12 ’2021
www.business-inform.net

Концентрації (враховується під час оцінки всіх видів ризиків)

Стратегічний ризик

Ризик репутації

Інші суттєві ризики

Ліквідності

Процентний (банківська книга)

Кредитний

Ринковий

БА
Н

КІ
ВС

ЬК
І Р

И
ЗИ

КИ

Ризики, притаманні окремим бізнес-моделям банків

Суттєві ризики Операційний

Комплаєнс

Модельний

Юридичний
(як складова 

операційного)

Інформаційний 
(як складова 

операційного)

Ризик 
інформаційно-

комунікаційних 
технологій

Ризик 
інформаційної 

безпеки

Рис. 3. Місце операційного ризику серед інших банківських ризиків (згідно з Положенням НБУ № 64)
Джерело: побудовано на основі [15; 16].

6) забезпечення розроблення/доопрацювання, 
затвердження та запровадження внутрішньо-
банківських/внутрішньогрупових документів 
щодо управління фінтех-ризиками.

Під час побудови системи управління фінтех-
ризиками слід постійно пам’ятати про такі найваж-
ливіші можливості для банківського бізнесу: 

1) підвищення фінансової інклюзії; 
2) покращення якості банківських послуг, ви-

никнення нових банківських послуг і/або мо-
дернізація традиційних; 

3) зниження транзакційних витрат і нарощення 
швидкості банківського обслуговування; 

4) посилення фінансової стабільності (підви-
щення конкуренції та поява нових гравців на 
ринку дозволить фрагментувати ринок і зни-
зить рівень системного ризику); 

5) поширення регулятивних технологій (автома-
тизація звітності та інших рутинних процесів 
щодо регулювання та контролю банківської 
діяльності).

Зростання фінтех-інновацій, швидше за все, 
приведе до нарощення фінтех-ризиків, посилення 
конкуренції для банків з боку нетрадиційних учас-
ників. Це вплине на рівень дохідності банків, може 
порушити їх стійкість та в результаті послабити ста-
більність усієї банківської системи. Очевидно, що 
банкам буде все важче швидко та конкурентно реагу-

вати на фінтех-ризики, щоб утримати власних клієн-
тів. Поширення інноваційних фінтех-продуктів і по-
слуг може ускладнити операції та збільшити ризики, 
водночас відкривши і ширші можливості.

ВИСНОВКИ
Вітчизняний фінтех-сектор знаходиться на ета-

пі активного розвитку, що відображається в наро-
щенні кількості нових фінтех-компаній і швидкому 
розширенні масштабів їх діяльності. З огляду на це, 
банкам майже неможливо ізолюватися від активної 
інтеграції фінтех-рішень у власну діяльність. За таких 
умов перспектив набувають сценарії розвитку моде-
лей співпраці фінтех-компаній і банків (наприклад, 
партнерство, акселерація, вайт-лейбелинг, погли-
нання тощо). Усе це водночас несе як переваги, так 
і відповідні ризики. Фінтех-ризики через механізми 
трансмісії реалізовуються у класичних банківських 
ризиках, зокрема: операційному, комплаєнс, страте-
гічному та репутаційному. Для оцінки впливу фінтех-
ризиків банки можуть використовувати моделі й ін-
струменти вимірювання банківських ризиків, що під-
лягають кількісному виміру повною мірою, зокрема 
це стосується операційного ризику. Більші труднощі 
у вимірюванні виникають зі стратегічним та опера-
ційним ризиками, що можуть реалізуватися під впли-
вом фінтех-ризиків.
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Отже, ефективне управління фінтех-ризиками 
можливе лише в партнерстві банків та фінтех-
компаній. Симбіоз цих, з одного боку, різних, 

а з іншого – досить схожих за діяльністю структур до-
зволить наростити клієнтську базу, надавати іннова-
ційні послуги простіше та безпечніше, що врешті-решт 
сприятиме зниженню невизначеності, підвищенню 
стабільності та фінансової інклюзії та стрімкому інно-
ваційному розвитку банківського бізнесу.                  
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Іщенко Н. А. Оцінювання рівня фінансового потенціалу підприємств
Метою статті є поглиблення теоретичних і методичних засад оцінювання рівня фінансового потенціалу підприємств. У статті розглянуто 
й узагальнено підходи до визначення сутності поняття «фінансовий потенціал», індикатори, що використовуються при оцінюванні фінансово-
го потенціалу, та етапи, за якими відбувається оцінка. Встановлено, що метою оцінювання рівня фінансового потенціалу є визначення типу 
фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності для подальшої побудови стратегії щодо управління фінансовим потенціалом. 
Запропоновано методику оцінювання рівня фінансового потенціалу підприємства, яка включає три етапи: 1. Збір інформації, що характеризує 
фінансову діяльність підприємства. 2. Вибір і розрахунок основних показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства. На даному 
етапі необхідно визначити тип фінансової стійкості підприємства. 3. Визначення рівня фінансового потенціалу підприємства на основі типу 
фінансової стійкості. Проведено оцінку рівня фінансового потенціалу конкретного підприємства та виявлено, що у 2018 та 2020 рр. воно мало 
абсолютну фінансову стійкість і високий рівень фінансового потенціалу, а у 2019 р. – нормальну фінансову стійкість і середній рівень фінансового 
потенціалу. Обґрунтовано необхідність формування стратегії управління фінансовим потенціалом, яка має включати такі складові: діагности-
ка та прогнозування фінансового потенціалу підприємства; стратегічне і тактичне планування; вибір ефективних фінансових інструментів; 
управління фінансовими ризиками; податкове планування; організаційно-правове оформлення та подальший контроль фінансових потоків.
Ключові слова: фінансовий потенціал підприємства, оцінка фінансового потенціалу, методика оцінки фінансового потенціалу підприємства, 
рівні фінансового потенціалу підприємства, стратегія управління фінансовим потенціалом підприємства.
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Ischenko N. A. Assessing the Level of Financial Potential of Enterprises
The article is aimed at deepening the theoretical and methodological foundations for assessing the level of financial potential of enterprises. The article consid-
ers and summarizes approaches to determining the essence of the concept of «financial potential», indicators used in assessing financial potential, and the 
stages by which the assessment takes place. It is defined that the purpose of assessing the level of financial potential is to determine the type of financial sustain-
ability of the enterprise and its solvency for further construction of a strategy for managing financial potential. The methodology of estimation of the level of 
financial potential of the enterprise is proposed, which includes three stages: 1. Collection of information characterizing the financial activities of the enterprise. 
2. Selection and calculation of the main indicators characterizing the financial sustainability of the enterprise. At this stage, it is necessary to determine the 
type of financial sustainability of the enterprise. 3. Determination of the level of financial potential of the enterprise on the basis of the type of financial sustain-
ability. An assessment of the level of financial potential of a particular enterprise is carried out and it is found that in 2018 and 2020 it had absolute financial 
sustainability and a high level of financial potential, and in 2019 – normal financial sustainability and an average level of financial potential. The necessity of 


