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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
 

У статті за результатами аналізу нормативно-правової бази, що регламентує порядок надання фінансових послуг 
охарактеризовано фінансову послугу як економічне явище. Розглянуто науково-теоретичні підходи до визначення 
характерних ознак фінансової послуги як послуги взагалі, та як об’єкта досліджуваних правовідносин. 
Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до розкриття сутності фінансових послуг. Розкрито економічну 
природу фінансових послуг. Досліджено еволюцію виникнення послуги як економічного блага, розвиток торгівлі 
фінансовими активами як специфічної сфери економічних відносин в трансформаційних умовах, обумовлених 
швидкою цифровізацією сфери фінансових послуг. 
Ключові слова: послуга, фінансова послуга, ринок фінансових послуг, фінтех, цифровізація, цифрові фінансові послуги. 

 

Постановка проблеми. В умовах світової 
пандемії коронавірусу COVID-19 спостерігається 
зростаючий попит на зручне, комфортне та 
доступне дистанційне обслуговування в усіх 
сферах суспільного життя. В зв’язку з цим 
галузь фінансового обслуговування зазнала 
значного прогресу з дистанційного 
обслуговування клієнтів. Жорстка конкуренції 
на ринку таких послуг стала поштовхом до 
впровадження нових онлайн сервісів. 
Діджиталізація сфери надання фінансових 
послуг потребує якісно нової оцінки як з 
прикладної точки зору,  так і доктринального 
науково-теоретичного аналізу впливу даних 
процесів на модифікацію фінансової послуги 
як економічного інституту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інститут фінансових послуг став об’єктом 
наукових досліджень багатьох вчених 
представників економічної та юридичної шкіл, 
зокрема: М.М. Агаркова, Бачо Р.Й., А.А. Болдової, 
Н.М. Внукової, Л.К. Воронової, Д. Гетманцева, 
Н. Дроздової, Л.Г. Єфімової, Н.Н. Захарової, 
В.В. Залесського, Н.К. Ісаєвої, О.С. Іоффе, 
В.М. Коссака, М.П. Кучерявенка, З.А. Мацук, 
В.Л. Плескача, Г.Ф. Шершеневіча та інших. 
Науковий доробок цих вчених становить 
основу для теоретичного розуміння 
досліджуваної проблеми. 

Мета статті полягає у виявленні та аналізі 
змісту, природи та специфічних ознак 
фінансової послуги як такої, що має складний 
економіко-правовий зміст, в умовах стрімкої 
діджиталізації ринку фінансових послуг. 

Основні результати дослідження. В 
спеціальних наукових дослідженнях в галузі 
економіки та права представлені доволі різні 

визначення та розгалужені ознаки, за якими 
можна кваліфікувати послугу як фінансову. Не 
викликає сумнівів, що фінансова послуга має 
складну економіко-правову природу, отож з 
метою визначення її змісту та специфічних 
ознак доцільно проаналізувати нормативні 
основи та найбільш поширені науково-
теоретичні погляди представників економічної 
та юридичної науки з цього приводу. 

Нормативно-правові засади провадження 
діяльності у сфері надання фінансових послуг 
визначені у Законі України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг». Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 
1 даного закону фінансова послуга - операції з 
фінансовими активами, що здійснюються в 
інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за 
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 
законодавством, - і за рахунок залучених від 
інших осіб фінансових активів, з метою 
отримання прибутку або збереження реальної 
вартості фінансових активів [1]. 

С. Хоружій розглядає фінансову послугу як 
діяльність з фінансовими активами, що 
здійснюються в інтересах споживачів та/або 
третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок 
цих осіб, а у випадках, передбачених 
законодавством, за рахунок залучених від 
інших осіб фінансових активів, з метою 
отримання прибутку або збереження реальної 
вартості фінансових активів [2, с. 85]. 

В дисертаційному дослідженні Р.Й. Бачо, 
проаналізувавши економічне наповнення таких 
взаємопов’язаних фінансових категорій як 
«фінансова послуга», «фінансова операція» та 
«фінансовий продукт», з метою формування 
комплексного розуміння цих категорій та 
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відмінностей між ними сформулював основні 
дефініції у сфері фінансового обслуговування: 
«фінансова послуга - сукупність надаваних 
фінансовою установою професійних видів на 
ринках фінансових послуг, безпосередньо не 
пов’язаних з придбанням матеріальних об’єктів, а 
спрямована, через договірні зобов’язання, на 
перерозподіл фінансових ресурсів між фізичними 
та/чи юридичними особами. Фінансова операція є 
особливим системно-технологічним процесом, що 
поєднує діяльність фінансової установи та 
споживача, здійснюється від імені першої і 
спрямована на вирішення визначеної задачі 
економічного характеру, що формується клієнтом. 
Фінансові послуги втілюють нематеріальну форму, 
і тому їх неможливо реалізувати за конкретно 
визначеною ціною. Фінансовий продукт є 
сукупністю взаємопов’язаних операцій та послуг, 
систематизованих певним чином, з наповненням 
якісно новими ознаками та характеристиками з 
метою задоволення окремих споживчих потреб 
клієнта фінансової установи» [3, с. 45]. 

Аналізуючи теоретичні аспекти визначення 
фінансової послуги як економічної категорії, 
З. А. Мацук пропонує наступне визначення: 
« … фінансові послуги – це: операції з торгівлі 
фінансовими активами, які здійснюються 
безпосередньо учасниками ринку у власних 
інтересах та власним коштом (первинна 
фінансова послуга); послуги за дорученням, 
які здійснюються фінансовими посередниками 
в інтересах третіх осіб і за їх рахунок 
(вторинна фінансова послуга); послуги у сфері 
торгівлі фінансовими активами з метою 
реалізації фінансових інтересів та оптимізації 
впливу фінансових ризиків у процесі 
здійснення такої операції (допоміжна 
фінансова послуга). Усі ці послуги складають 
сферу фінансових послуг – систему із 
задоволення фінансових потреб виробників та 
споживачів фінансових послуг» [4, с. 76]. 

Представлені вище найбільш поширені 
формулювання поняття «фінансова послуга» 
дають підстави говорити про те, що в першу чергу, 
це діяльність з певними фінансовими активами.  

Вбачається, що визначення специфічних 
ознак фінансової послуги слід здійснювати 
крізь призму узагальнюючих та характерних 
рис послуги, які притаманні усім послугам.  

Ф. Котлер вважає, що усім послугам, 
незалежно від галузі обслуговування 
притаманні чотири основні риси: невловимість; 
невіддільність від джерела; мінливість якості 
та незбережність [5, с. 579-581]. 

І. Світлак, трансформувавши ці класичні 
ознаки на сферу фінансових послуг сформулювала 
специфічні ознаки фінансової послуги:  

По-перше, нематеріальність (невідчутність) 
фінансової послуги обумовлена її 
нематеріальним характером.  

По-друге, невіддільність від джерела 
фінансових послуг обумовлена тим, що всі 
етапи надання фінансової послуги є 
взаємопов’язаними і надання послуги 
відбувається одночасно.  

По-третє, мінливість якості фінансових 
послуг, на нашу думку, вбачається в тому, що 
незалежно від постійного удосконалення та 
моніторингу якості фінансових послуг вони 
формуються відповідно до споживчого попиту.  

По-четверте, незбережність фінансових 
послуг, оскільки послугу неможливо 
заздалегідь виготовити з метою подальшої 
реалізації, адже її надання та споживання 
відбувається одночасно [6, с. 138].  

Розширений перелік характерних ознак 
фінансової послуги визначає Н. Дроздова: це 
різновид діяльності відповідного суб’єкта 
господарювання, який надає послугу; 
фінансова послуга належить до 
нематеріальних послуг; фінансова послуга 
супроводжується відповідним рухом 
фінансових активів (грошових коштів, цінних 
паперів, боргових зобов’язань та прав вимоги 
боргу, що не має статусу цінних паперів, 
включаючи будь-які види лотерейних та інших 
подібних білетів, які передбачають видачу 
грошового або майнового виграшу); 
зазначений рух фінансових активів передбачає 
здійснення учасниками таких послуг 
відповідної фінансової операції; наявність 
професійного складу суб’єктів фінансових 
послуг, які надають таку послугу і здійснюють 
функцію фінансового посередництва [7, с. 8]. 

Законодавчо встановлений перелік послуг, 
що вважаються фінансовими міститься у ч. 1 
ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових 
послуг», а саме: торгівля валютними 
цінностями; залучення фінансових активів із 
зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 
фінансовий лізинг; надання коштів у позику, в 
тому числі і на умовах фінансового кредиту; 
надання гарантій; переказ коштів; у сфері 
страхування; діяльність у системі 
накопичувального пенсійного забезпечення; 
професійна діяльність на ринку цінних паперів; 
факторинг; банківські та інші фінансові 
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послуги, що надаються відповідно до Закону 
України «Про банки і банківську діяльність». 

Фінансова послуга за своїми ознаками 
відповідає загальним ознакам послуги, що 
об’єднують усі зобов’язання про надання 
послуг в одну групу, але має й ті специфічні 
риси, що вирізняють її поміж інших, а саме: 

- це діяльність з фінансовими активами (кошти, 
цінні папери, боргові зобов'язання та право 
вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів); 

- таку діяльність можуть здійснювати лише 
особи, які відповідно до встановленого 
законодавством порядку мають право надавати 
фінансові послуги на території України [6, с. 141]. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи, ми 
прийшли до висновку, що фінансова послуга 
має складну економічну природу та виступає 
самостійним об’єктом відносин з надання 

фінансових послуг, з метою отримання 
прибутку щодо залучення та розміщення 
фінансових активів клієнтів, в тому числі 
споживачів фінансових послуг задля 
задоволення фінансових інтересів останніх.  

На підставі аналізу нормативного 
визначення поняття «фінансова послуга» та 
науково-теоретичних поглядів на проблему її 
тлумачення сформульовані кваліфікуючі 
ознаки фінансової послуги: це операція з 
фінансовими активами, що спрямована на 
отримання прибутку або збереження 
фактичної вартості активів; це посередницька 
операція, що здійснюється фінансовою 
установою задля задоволення інтересів 
клієнтів (тобто є корисною для споживача 
послуги); зміст фінансової послуги становить 
обіг фінансових активів. 
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСЛУГИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
В статье по результатам анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок предоставления 
финансовых услуг, охарактеризована финансовая услуга как экономическое явление. Рассмотрены научно-
теоретические подходы к определению характерных признаков финансовой услуги как услуги вообще и как объекта 
исследуемых правоотношений. Обоснованы теоретико-методологические подходы к раскрытию сущности 
финансовых услуг. Раскрыта экономическая природа финансовых услуг. Исследована эволюция возникновения услуги 
как экономического блага, развитие торговли финансовыми активами как специфической сферы экономических 
отношений в трансформационных условиях, обусловленных быстрой цифровизацией сферы финансовых услуг. 
Ключевые слова: услуга, финансовая услуга, рынок финансовых услуг, финтех, цифровизация, цифровые финансовые услуги 

 

Laitan Olexandra 
SCIENTIFIC-THEORETICAL AND NORMATIVE ASPECTS OF THE DEFINITION OF FINANCIAL 
SERVICES AS AN ECONOMIC CATEGORY 
The article describes financial service as an economic phenomenon based on the results of the analysis of the regulatory 
framework governing the provision of financial services.  Scientific and theoretical approaches to the definition of 
characteristic features of financial services as a service in general and as an object of the legal relations under study are 
considered.  The theoretical and methodological approaches to the disclosure of the essence of financial services were 
substantiated.  The economic nature of financial services was disclosed.  The evolution of the emergence of services as an 
economic good, the development of trade in financial assets as a specific sphere of economic relations in the transformational 
conditions caused by the rapid digitalization of financial services were examined. 
Key words: service, financial service, financial services market, fintech, digitalization, digital financial services. 
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