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Розміщуючи вільні кошти в інвестиційному фонді, приватний інвестор 

поєднує можливість отримати вищі, ніж по депозитам, доходи, та контрольований рівень 

ризику по інвестиціям. 

Різновидом інвестиційних фондів є інститути спільного інвестування (ІСІ)  Діяльність 

ІСІ регламентується Законом України «Про інститути спільного інвестування». Цей Закон 

спрямований на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів 

інвесторів і визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення 

суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів. 

Проведене дослідження дозволило виділити три групи функцій фінансових 

посередників. По-перше, функції, що характеризують роль і значення фінансового 

посередництва в економіці, полягають у зростанні обсягів інвестицій, поліпшенні їх 

структури та зниженні вартості. По-друге, функції як специфічні завдання, що виконуються 

фінансовими посередниками в рамках конкретного виду економічної діяльності. По-третє, 

функції інформаційного посередництва. 

Сучасний стан та динаміка розвитку інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україні 

представлено в табл. 2. Найбільшу частку в загальній кількості інститутів спільного 

інвестування України в сучасних умовах становлять венчурні фонди. Їх кількість сягає 

1062 одиниць із загальної кількості інвестиційних компаній і фондів 1250 одиниць. 

Таблиця 2 

Статистика інвестиційних фондів і компаній України 

Інституційні інвестори Кількість в управлінні Активи в управлінні, млн.грн. 

на 31.08.17 на 31.05.18 на 31.08.17 на 31.05.18 

Відкриті ІСІ 19 18 68 86 

Інтервальні ІСІ 23 21 75 82 

Закриті ІС І (крім венчурних) 92 86 8493 8402 

Венчурні ІСІ 1032 1062 239347 275863 

ІСІ разом 1166 1188 247983 284432 

НПФ (недержавні пенсійні фонди) 58 58 1186 1294 

СК (активи страхових компаній) 6 4 84 108 

Разом 1230 1250 249253 285834 

Джерело: [2] 

 

Протягом року (станом на 13.07.18) кількість ІСІ зросла з 1166 до 1225 одиниць, а 

загальний розмір активів зріс з 249253 млн. грн. до 285840 млн. грн. [2]. Наведена 

статистика свідчить про зростаючу роль інвестиційних фондів на вітчизняному 

фінансовому ринку. Для прискорення процесу трансформації заощаджень населення в 

інвестиції необхідно удосконалювати нормативно-правову базу функціонування ринку 

цінних паперів, посилити вимоги до прозорості діяльності й розкриття інформації 

учасниками фондового ринку. Необхідно також вирішити питання щодо пільгового 

оподаткування інвесторів, які вкладають кошти в ІСІ на тривалий період, спростити 

процедури оформлення придбання цінних паперів в інститутах спільного інвестування.     
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BANK CARDS MARKET IN POLAND AND UKRAINE 

A MACROECONOMIC PERSPECTIVE 
 

Bank cards are financial instruments of a modern economy and comfortable payments 

and day-and-night access to money is a hallmark of the development of the financial market in a 

country. We provide a macroeconomic perspective the bank cards market of the financial 

sector in Poland and Ukraine. Our conclusion is that the conditions of these markets are similar 

and Ukrainian bank cards market while improving has not yet reach its potential in comparison 

with Poland. 

The investigation of the role of financial instruments as factor for development banking sector 

was initiated by foreign and domestic researchers. So, Michał Polasik and Dariusz Piotrowski 

(2016) declared in their works about payment innovations in Poland that a «next most important 

challenges for the banking sector will be the ability to introduce innovations into the market and 

the implementation of new technologies, including mobile technologies» [1, p. 112]. In the work 

by Andriy Ramskyi et al. (2017) analyzed of relationships between  banking system 

transformation and effective development of the Ukrainian economy  and determined Ukraine’s 

integration into the European Union as way strengthen the business environment [2, p. 168]. By 

considering stress-testing as an effective tools for diagnosing financial stability of the Ukrainian 

banking system, Olena Sobolieva-Teeshchenko et al. (2018) found that banks with foreign capital 

on Ukraine, which used foreign methodology of banks management and experience in their 

activities are more stability [3, р. 141]. The analysis of the payment cards market research of 

Ukraine and neighboring countries are described in work of Olena Sobolieva-Tereshchenko and 

Nadiia Ivantsiv (2018) who expressed the idea that best for studying and determining the potential 

of innovation development of business in Ukraine within the framework of European integration is 

the experience of Poland [4, р. 158]. 

Ukrainian and Poland bank cards markets are similar. As is known, two types card 

organizations operating on the Polish market: organizations operating four-party card schemes 

(VISA and MasterCard) and organizations operating three-party card schemes (Diners Club and 

American Express). Ukrainian card organizations operating on the market included organizations 

operating four-party card schemes, including VISA MasterCard and, additionally American 

Express (only acquiring), which operating three-party card schemes. 

A comparative analysis of the dynamics of payment cards of the Ukrainian and Polish 

markets over the past 10 years show that in 2013, both countries had almost the same number of 

cards, which is 33106 thousand in Ukraine and 33291 thousand in Poland [3 – 4]. However, during 

the ten years, Ukraine has a tendency to reduce the number of cards, and Poland – to growth. The 

number of bank cards is continuously growing. That applies to companies as Visa and MasterCard.  
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Comparative analysis of the bank cards market in Poland and Ukraine By cardholder type is 

presented in Table 1. 

Table 1 

Dynamics of indicators of bank cards market in Poland and Ukraine 2015 – 2018 

Country Cards 2015 2016 2017 2018 

Poland  

Total pcs. 34358
1) 

35209 36874 39096 

Card per people pcs. per capita 0,89 0,92 0,96 0,99 

Corporate pcs. 2783 2992 3550 4037 

Private pcs. 31575 32217 33324 35059 

Ukraine 

Total pcs. 33042 30838 32389 34858 

Card per people pcs. per capita 0,77 0,72 0,76 0,82 

Corporate pcs. 356 390 467 523 

Private pcs. 32686 30448 31922 34335 
1)

 2015 Q2 

Source: Created by the authors using data from [4 – 5] 

 

Ukraine and Poland are neighboring countries and have approximately the same conditions 

for the development of the payment card market. Thus, the total population and number of 

payment cards in both countries is also approximately the same as 42264 thousand people in 

Ukraine and 38640 in Poland and 34858 thousand cards in Ukraine and 39096 in Poland. 

However, the number of cards per capita in Poland is higher than in Ukraine by almost 20 % 

and is respectively 0,99 cards per person in Poland and 0,82 per 1 person in Ukraine. In addition, 

according to the table, the number of Business customer cards in Poland is almost 7 times the 

number of Corporate Cards in Ukraine and is respectively 10,33 % and 1,5 % in the total number 

of cards. Therefore, Ukraine has great potential for issuing corporate cards as financial tools for 

the development. 

One of the factors behind the reduction of cash flow in business and the expansion of cashless 

payments in Ukraine is to reduce the ATM fleet and increase the POS-terminals Park, taking into 

account the experience of Poland. A comparative analysis of the park of POS-terminals of Poland 

and Ukraine in the dynamics over the past three years is presented in Table 2. 

Table 2 

Dynamics of indicators of cards infrastructure in Poland and Ukraine 2015 – 2018 

Date 

Poland Ukraine 

Merchants, 

pcs. 

POS-terminals, 

pcs. 

POS per 

merchant 

Merchants, 

pcs. 

POS- 

terminals, pcs. 

POS per 

merchant 

2016 196758 463366 2,36 131264 194478 1,48 

2017 225196 536236 2,38 145938 219241 1,50 

2018 257215 604921 2,35 173756 251681 1,45 

Source: Created by the authors using data from [4 – 5] 

 

According to the table data, the total number of POS-terminals and Merchants in each of the 

countries increased over the past three years. At the same time, the total number of POS-terminals 

and Merchants in Poland is much higher than in Ukraine. The calculation of Merchants’ provision 

of POS-terminals has shown that on average one outlet in Poland is set to almost 2,4, while in 

Ukraine this indicator is 1,5, which is 60 % less. 

Thus, a comparative analysis of the Ukrainian bank cards market and neighboring country to 

determine the potential of Ukraine has shown that the author’s assessment of the bank card market 

in 2017, the best for studying and determining the potential of business development in Ukraine 

within the framework of Euro integration is the experience of Poland. 
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Comparing the indicators of the payment cards market in Poland and Ukraine, 

macroeconomic perspective have been for increasing the issue of corporate cards for business, 

reducing the number of ATMs and increasing the number of POS-terminals. It seems justified that 

Ukrainian banking system should benefit from the Polish experiences. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ 

В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 
 

Сучасний стан вітчизняного фінансового сектору об’єктивно не може задовольняти ні 

державу, ні споживачів фінансових послуг, ні самих фінансових посередників. За більше 

ніж два з половиною десятиліття реформ (хоча в окремих випадках скоріше можна 

говорити радше про «квазіреформування») можна відмітити значний прогрес у створенні 

інституційної архітектури фінансового посередництва, який визначився кількісним 

переходом від одиничних банків до широкої мережі різноманітних фінансових інституцій. 

Разом з тим, треба визнати низький потенціал більшості учасників фінансового ринку, 

відсутність стійкої взаємодії між фінансовим та промисловим сектором, низьку довіру 

більшості економічних агентів до діяльності вітчизняних фінансових посередників.  

Першопричиною зазначених диспропорцій є ряд базових проблем, які державі та 

учасникам ринку не вдається вирішити на протязі тривалого періоду. Зокрема в цій площині 

насамперед треба звернути увагу на існуючий формат взаємовідносин між фінансовими 

інституціями та домогосподарствами. Аналізуючи їх, треба чітко розуміти, що мова йде про 

такі основні сфери: 

– залучення фінансовими посередниками за рахунок випуску різноманітних 

інструментів та послуг заощаджень, сформованих домогосподарствами; 


