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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ 

Статтю присвячено аналізу місця та ролі інформації в захисті прав споживачів фінансових послуг і роз-
крито позиції провідних науковців щодо сутності та характеристик економічної інформації. Визначено особли-
вості формування інформаційної економіки на сучасному етапі та її базові параметри. Охарактеризовано клю-
чові завдання системи захисту прав споживачів фінансових послуг. Установлено вплив системи захисту прав 
споживачів на ефективність функціонування ринку фінансових послуг. Визначено особливості інформаційної 
взаємодії між фінансовими інституціями та споживачами фінансових послуг. Детерміновано місце інформації 
в процесі надання та споживання окремих фінансових послуг. Розкрито базові причини інформаційної асиметрії 
на ринку фінансових послуг України та обґрунтовано низку заходів, спрямованих на розвиток інформаційної ком-
поненти в механізмах захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні.

Ключові слова: інформація, інформаційна економіка, фінансова послуга, ринок фінансових послуг, фінансові 
інституції, споживачі фінансових послуг.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Бирюк С.А.

Статья посвящена определению места и роли информации в защите прав потребителей финансовых услуг. 
Раскрыты позиции ведущих ученых относительно сущности и характеристик экономической информации. 
Определены особенности формирования информационной экономики на современном этапе и ее базовые параме-
тры. Охарактеризовано влияние ключевых механизмов защиты прав потребителей на эффективность функ-
ционирования рынка финансовых услуг. Определены особенности взаимодействия между финансовыми инсти-
туциями и потребителями финансовых услуг на основе информации. Детерминировано место информации в 
процессе предоставления и потребления отдельных финансовых услуг. Раскрыты базовые причины, которые 
определяют высокий уровень информационной асимметрии на рынке финансовых услуг Украины. Обоснован 
ряд мер, направленных на развитие информационной компоненты в механизмах защиты прав потребителей 
финансовых услуг в Украине. 

Ключевые слова: информация, информационная экономика, финансовая услуга, рынок финансовых услуг, 
финансовые институции, потребители финансовых услуг. 

INFORMATION COMPONENT OF RIGHTS PROTECTION  
OF FINANCIAL SERVICES CONSUMERS IN UKRAINE: STRATEGIC PROSPECTS

Biriuk Serhii 

The article is devoted to the analysis of the place and role of information in protection rights of financial services con-
sumers. The positions of leading scientists on the nature and characteristics of information are revealed. The basic concep-
tual approaches to the essence of information from the point of view of biology, sociology, technical sciences, economics are 
presented. The basic functions of information in economy are established. The features of information economy formation 
at modern stage and its basic parameters are determined. The influence of quantitative and qualitative characteristics of 
information economy on financial relations in society is established. It is argued that it is in financial area in general and in 
financial services market, in particular, information economy is gaining enormous proportions. The financial sphere most 
fully addresses the benefits and threats inherent in the information economy. The key tasks of the system of rights protection 
of financial services consumers are characterized. The basic approaches to the development of system of consumer rights 
protection in the financial services market are defined. The influence of the system of consumer rights protection on the 
efficiency of financial services market functioning has been established. The features of information interaction between 
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financial institutions and financial services consumers are determined. The place of information in the process of provision 
and consumption of individual financial services in Ukraine is determined. The basic causes of information asymmetry in 
the financial services market of Ukraine are revealed. It has been found that corporate strategies focused on maximizing the 
benefits of information asymmetry are often inherent to Ukrainian financial institutions. A number of measures aimed at 
developing the information component in the mechanisms of rights protection of financial services consumers in Ukraine 
are justified. The state should ensure the maximum transparency of financial institutions in Ukraine, as well as the access 
of financial services consumers to various information. It is emphasized that implementation of measures in the information 
sphere should be accompanied with development of financial literacy programs of domestic population.

Keywords: information, information economy, financial service, financial services market, financial institutions, 
financial services consumers.

Постановка проблеми. Ситуація, що була при-
таманна вітчизняному фінансовому сектору в 
2013–2017 рр., зайвий раз засвідчила існування чис-
ленних проблем. Відповідно, на етапі посткризового 
розвитку вкотре постає питання про вибір державою та 
учасниками ринку фінансових послуг України подаль-
ших пріоритетів. Зрозуміло, що поряд з іншими пере-
шкодами на шляху ефективного розвитку, які вимагають 
негайного вирішення, особливої ваги набуває питання 
про переорієнтацію корпоративних стратегій значної 
частини фінансових установ на залучення заощаджень 
домогосподарств. Неприродньо виглядає ситуація, коли 
лише банки за рахунок депозитних послуг намагаються 
працювати з індивідуальними інвесторами, тоді як 
майже одиничними є відкриті ІСІ, пенсійні внески до 
НПФ сплачуються переважно роботодавцями, а послуги 
торгівців для фізичних осіб орієнтовані для незначного 
прошарку найбільш економічного активного населення. 
Виправлення ситуації можливе за рахунок запрова-
дження ефективної системи захисту прав споживачів 
фінансових послуг, зокрема на інформаційних засадах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми розвитку ринку фінансових послуг України, 
у тому числі за рахунок удосконалення механізмів 
захисту прав споживачів розглядалися в роботах 
І. Аванесової, О. Верней, Л. Дудинець, Н. Зачосової, 
О. Конарівської, В. Корнєєва, Д. Леонова, І. Лютого, 
Б. Стеценка, В. Шелудько, О. Скидан, О. Олексюк та 
інших науковців. 

Постановка завдання. Мета статті – провести ана-
ліз місця та ролі інформації в механізмах захисту прав 
споживачів фінансових послуг та визначити напрями 
їх посилення в Україні з урахуванням реформування 
моделі державного регулювання фінансового сектору. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вітчизняним законодавством захист інтересів спо-
живачів фінансових послуг задекларовано як одну з 
визначальних цілей державного регулювання ринку 
фінансових послуг [1]. Цим же нормативно-правовим 
актом до цілей державного регулювання також відне-
сено контроль над прозорістю та відкритістю ринків 
фінансових послуг. Подібне поєднання не є випадко-
вим, адже останні кілька десятиліть саме інформація 
найбільш суттєво видозмінила формат взаємовідно-
син між різними економічними агентами. Узагальнено 
інформацію можна охарактеризувати так: «Інформа-
ція − це загальнонаукове поняття, що включає обмін 
відомостями між людьми, людиною й автоматом, авто-
матом і автоматом; обмін сигналами у тваринному і 
рослинному світі; передачу ознак від клітини до клі-
тини, від організму до організму» [2]. Підкреслюючи 
універсальність такого підходу, виділимо той факт, що 
його автори відносять інформацію до загальнонауко-

вих понять. Таким чином, її можна характеризувати 
по-різному: і з позиції економічних взаємовідносин, і з 
позиції біології, і в контексті кібернетики і т. п.

Сучасна економічна наука розглядає інформацію 
в контексті певного ресурсу, використання якого дає 
можливість збільшити економічні вигоди. Водночас 
слід розуміти, що не всю інформацію слід сприймати як 
ресурс для економічного агента. Погоджуємося з пози-
цією, в якій аргументується, що інформація корисна 
тільки в тому разі, якщо ми зможемо доставити її туди, 
де вона необхідна [3]. Екстраполюючи такий висновок 
на фінансові відносини загалом та на рівень «фінан-
сові інституції – споживачі фінансових послуг», можна 
стверджувати, що в сучасних множинних і нескінчен-
них потоках економічної (фінансової) інформації кожен 
економічний агент має володіти необхідними нави-
чками щодо її вибору. Окрім того, збільшення кількості 
інформації не завжди слід сприймати як однозначно 
позитивний факт. Зокрема, ще наприкінці ХХ ст. вчені 
зазначали, що існують випадки, коли отримання додат-
кової інформації не тільки не зменшує, а, навпаки, 
може збільшити невизначеність, спровокувати появу 
додаткових ризиків [4]. Цей висновок набуває особли-
вої ваги саме зараз, коли розвиток технологій фактично 
перетворив виробництво, пошук, обробку інформації 
на окрему функціональну стратегію кожної фінансової 
установи. Ще складніше виглядає проблема вибору та 
використання інформації для споживача фінансових 
послуг, адже він не завжди володіє необхідними ком-
петенціями у цій царині. Реалізуючи власну інформа-
ційну стратегію на ринку фінансових послуг, фінансові 
установи призводять до формування нескінченної кіль-
кості інформаційних потоків. При цьому не всі з них 
містять необхідну для споживача інформацію. Більше 
того, не всі з них містять достовірну інформацію. Ура-
ховуючи цей факт, сучасні дослідники акцентують на 
тому, що інформація як економічний ресурс має воло-
діти такими базовими характеристиками:

• достовірністю (максимально можливою відпо-
відністю дійсному стану об’єктів або процесів);

• повнотою (достатністю для прийняття рішення у 
певному випадку);

• актуальністю (новизною та своєчасністю); 
• формою, пристосованою для безпосереднього 

сприйняття споживачем (інформація повинна бути 
структурованою, адекватно кодованою, представле-
ною на відповідному носії) [5, с. 334].

Зрозуміло, що інформація важлива для всіх без 
винятку економічних агентів, проте сфера діяльності 
визначає певні секторальні особливості з погляду 
виробництва та споживання інформації. Так, О. Олек-
сюк пропонує виокремлювати шість типів підприємств, 
що мають різний ступінь інформаційної залежності та, 
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відповідно, різний рівень розвитку аналітичних техно-
логій обробки комерційної інформації [6, с. 97–98]. Для 
фінансових інституцій такі особливості визначаються 
насамперед ключовими характеристиками фінансової 
послуги. У законодавстві України визначено, що фінан-
сова послуга – це операції з фінансовими активами, що 
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний раху-
нок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 
законодавством, і за рахунок залучених від інших осіб 
фінансових активів із метою отримання прибутку або 
збереження реальної вартості фінансових активів [1]. 
Які з наведених характеристик визначають специфіку 
використання інформації на ринку фінансових послуг? 
На нашу думку, їх можна сформулювати так (рис. 1).

Як і для будь-якої країни з перехідною економікою, 
для України проблеми становлення інформаційної 
моделі розвитку є надзвичайно складними та неодноз-
начними. Повною мірою це стосується й ринку фінан-
сових послуг. Суттєве скорочення кількості фінан-
сових установ, що відбувалося у 2014–2016 рр., не в 
останню чергу було викликане надзвичайно глибо-
кими дисбалансами в інформаційному забезпеченні. 
Загальновизнано, що в Україні на протязі багатьох 
років функціонує значна кількість «кептивних» фінан-
сових установ, діяльність яких спрямована на обслу-
говування інтересів крупного бізнесу завдяки реа-
лізації різноманітних «оптимізаційних» проєктів та 
схем (уникнення оподаткування, забезпечення інтер-
есів тіньового сектору, трансграничний рух капіталу 
і т. п.). Такі фінансові інституції деформували конку-
рентні механізми розвитку ринку фінансових послуг, 
проте на рівні офіційної звітності вони функціонували 
за класичними принципами. 

Навряд чи існують підстави для твердження, що 
держава Україна докладає максимум зусиль для фор-
мування повноцінної інформаційної компоненти 
захисту прав споживачів фінансових послуг. Разом із 
тим треба відзначити, що восени 2019 р. було реалі-
зовано комплекс заходів, які можуть стати потужним 
кроком на шляху виправлення ситуації. Серед іншого, 
йдеться і про розвиток нормативно-правового забезпе-
чення [7]. Найбільш значимими нормативними новаці-
ями, які сприятимуть захисту прав та інтересів спожи-
вачів фінансових послуг, стали такі:

1. Національний банк України набуває право 
визначати мінімальний обсяг інформації, яка пови-
нна надаватися споживачу фінансових послуг щодо 
кожного виду банківської послуги, якщо такий міні-
мальний обсяг інформації не встановлений іншим 
законодавством. Передусім поява цієї норми викли-
кана припиненням у 2020 р. Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг та перерозподілом повноважень 
між Національним банком України та Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Разом із тим визначення мінімального обсягу інфор-
мації за кожним видом фінансових послуг має над-
звичайно велике значення з погляду захисту прав 
споживачів.

2. Нарешті на законодавчому рівні ідентифіковано 
різницю між поняттями «споживач» та «клієнт» від-
носно ринку фінансових послуг. Установлено, що 
поняття «споживач» використовується виключно 
щодо фізичних осіб, які використовують фінансову 
послугу для задоволення особистих потреб, а не для 
підприємницької діяльності та незалежної професій-
ної діяльності. Своєю чергою, клієнтом визнається як 
фізична особа, так і фізична-особа – підприємець і 
юридична особа.

3. Серед принципів захисту прав споживачів фінан-
сових послуг виділено такий: «Сприяння просвітниць-
кій роботі з метою забезпечення обізнаності спожива-
чів фінансових послуг, отримання ними навичок, знань 
та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідаль-
ності та можливостей, пов’язаних із користуванням 
фінансовими послугами» [7]. Зазначимо, що у цьому 
питанні держава нарешті повинна відійти від декла-
рацій щодо підвищення рівня фінансової грамотності 
населення та реалізувати покроковий сценарій у цій 
площині.

4. Значно посилено вимоги до договорів, які укла-
даються між клієнтами та фінансовими установами.

5. Урегульовано питання щодо реклами на ринку 
фінансових послуг України.

Висновки з проведеного дослідження. Дослі-
дження інформаційної компоненти механізмів захисту 
прав споживачів фінансових послуг в Україні дає мож-
ливість зробити такі висновки:

Рис. 1. Характеристики фінансової послуги,  
які визначають особливості використання інформації

Джерело: розроблено автором
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– сучасний етап розвитку економіки визначив пере-
творення інформації на важливий економічний ресурс. 
Із метою використання в економічній діяльності інфор-
мація має відповідати насамперед критеріям достовір-
ності, повноти, прийнятності. Інформаційна асиметрія 
є об’єктивним явищем, яке притаманне економіці. 
Масштабне нарощування кількісних параметрів інфор-
мації визначає важливість питання про її відбір та 
використання в економічній діяльності;

– очевидною є залежність будь-якого економіч-
ного агента від кількісних та якісних параметрів 
інформації, що знаходиться у його розпорядженні. 
Проте існують галузеві особливості, які зумовлюють 
потребу в інформації, особливості її використання. 
Такими особливостями вирізняється і діяльність 
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фінансових інституцій – вони в першу чергу визначені 
специфікою фінансових послуг;

– для ринку фінансових послуг України харак-
терний значний рівень інформаційної асиметрії, 
що в підсумку знижує рівень фінансової інклюзії 
насамперед для фізичних осіб. Останнім часом було 
реалізовано важливі заходи, спрямовані на розвиток 
інформаційного складника захисту прав спожива-
чів фінансових послуг у нашій державі. Проте від-
критими залишаються питання про здатність спо-
живачів фінансових послуг користуватися такою 
інформацією. Відповідно, виникає потреба у розро-
бленні спеціалізованих програм розвитку фінансової 
грамотності та фінансових компетенцій населення 
України. 


