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INFORMATION INFRASTRUCTURE OF THE CREDIT MARKET  
У статті проаналізовано теоретичні засади функціонування інформаційної інфраструктури кре-

дитного ринку, розглянуто сутність кредитного ринку та інформаційної інфраструктури як окремих 
об’єктів пізнання. Це дослідження дозволило запропонувати авторське трактування категорії «інфор-
маційна інфраструктура кредитного ринку». Також проаналізовано процес обігу кредитної інформації у 
межах зазначеного ринку, досліджено основні характерні риси його інформаційної інфраструктури, 
визначено інституційну структура окресленого типу інфраструктури. Зокрема, виділено два її види: 
ендогенна та екзогенна, наведено їх опис. Значна увага приділена визначенню сутності ендогенної інфо-
рмаційної інфраструктури кредитного ринку, яка була розглянута у двох аспектах: з позиції клієнтів 
кредитних установ та з позиції роботи таких установ.  

Ключові слова: інфраструктура; інформаційна інфраструктура; кредитний ринок; кредитні відно-
сини; позичальник; кредитор; кредитна установа. 

В статье проанализированы теоретические основы функционирования информационной инфра-
структуры кредитного рынка, рассмотрена сущность кредитного рынка и информационной инфра-
структуры как отдельных объектов познания. Такое исследование позволило предложить авторскую 
трактовку категории «информационная инфраструктура» кредитного рынка. Также проанализирован 
процесс обращения кредитной информации в пределах указанного рынка, исследованы основные харак-
терные черты его информационной инфраструктуры, определено институционную структуру такого 
типа инфраструктуры. В частности, выделено два ее вида: эндогенная и экзогенная, приведены их опи-
сания. Значительное внимание уделено определению сущности эндогенной информационной инфра-
структуры кредитного рынка, которая была рассмотрена в двух аспектах: с точки зрения клиентов 
кредитных учреждений и с позиции работы таких учреждений. 

Ключевые слова: инфраструктура; информационная инфраструктура; кредитный рынок; кредит-
ные отношения; заемщик; кредитор; кредитное учреждение. 

The article analyzes the theoretical principles of functioning of the information infrastructure of the credit 
market, considers the essence of the credit market and information infrastructure as separate objects of cogni-
tion. The explored research allowed us to propose the author's position on the interpretation of the category of 
information infrastructure of the credit market. The process of credit information circulation within the men-
tioned market is analyzed, the main characteristics of its information infrastructure are investigated, the institu-
tional structure of the defined type of infrastructure is determined. In particular, two of its types are distin-
guished: endogenous and exogenous, their description is given. Considerable attention is paid to the definition 
of the essence of the endogenous information infrastructure of the credit market, which was considered in two 
aspects: from the position of clients of credit institutions and from the position of such institutions. 

Key words: infrastructure; information infrastructure; credit market; credit relations; borrower; creditor; 
lending institution. 

Постановка проблеми. Кредитний ринок є однією з найважливіших складових фі-
нансової системи будь-якої країни. Такий ринок дозволяє задовольняти попит різних 
економічних суб’єктів на фінансові ресурси, яких у них у певний момент часу не виста-
чає. Зазначений ринок має здатність також впливати на розвиток реального сектору наці-
онального господарства, прискорювати економічні процеси у межах економіки держави. 
З іншого боку, кредитний ринок також може і негативно впливати на функціонування 
національної економічної системи, експортуючи кризові явища свого функціонування на 
все національне господарство. Саме тому стабільний розвиток досліджуваного ринку є 
однією з ключових передумов формування стійкої економічної системи держави.  

Саме стійкість кредитного ринку можна забезпечити виключно через підвищення 
рівня транспарентності функціонування всіх його учасників: кредитних установ, їхніх 
клієнтів, державних органів влади, що регулюють кредитні відносини у країні. Це обу-
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мовлює необхідність підвищення рівня якості функціонування інформаційної інфра-
структури, що діє у межах такого ринку, зростання ефективності її роботи та ролі у роз-
будові кредитних відносин. Зазначене й обумовлює актуальність цієї наукової роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кредитний ринок як цілісний об’єкт 
дослідження на сьогодні перебуває у центрі багатьох наукових досліджень. Особливос-
ті розвитку такого ринку розглядали такі учені, як В. Г. Виговська, О. Я. Стойко, 
Ю. В. Топчій, С. І. Ходакевич та ін. 

Інформаційна інфраструктура відіграє одну з найвагоміших ролей у функціонуванні 
кредитного ринку і тому активно досліджується науковцями, серед яких варто відзна-
чити, зокрема, таких: Н. Балдич, О. В. Бондаренко, О. К. Волох, С. В. Глущенко, 
О. Д. Довгань, Ю. М. Сафонов, Г. Спяк, С. М. Шкарлет та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, незважаючи 
на численні напрацювання у сфері дослідження особливостей функціонування кредит-
ного ринку, на сьогодні фактично відсутні наукові праці із системного вивчення інфор-
маційної інфраструктури цього ринку. Недостатньо ґрунтовних робіт у сфері пізнання 
особливостей формування та використання інформаційних ресурсів у межах кредитно-
го ринку та впровадження заходів підвищення ефективності їх використання у процесі 
прийняття управлінських рішень.  

Мета статті. Метою статті є пізнання сутності інформаційної інфраструктури як 
окремого об’єкта дослідження та визначення особливостей її функціонування у межах 
кредитного ринку. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження варто починати з ідентифікації сутнос-
ті кредитного ринку та визначення його меж у середовищі існування фінансового ринку 
держави загалом. У цілому кредитний ринок формується та розвивається там, де заро-
джуються кредитні відносини між економічними суб’єктами. Для їх виникнення необ-
хідно декілька (мінімум дві економічні одиниці) учасників таких відносин, які мають 
власну мотивацію до участі у процесі кредитування.  

Кредитний ринок – середовище формування кредитних відносин, що створюються 
між економічними суб’єктами з приводу руху ресурсів від позикодавців до позичаль-
ників, що супроводжується виникненням попиту на такі ресурси та їх пропозиції, вста-
новленням рівноважної ціни. Саме для зародження та розвитку окреслених процесів 
важливо сформувати у межах такого ринку дійсно ефективно працюючу інформаційну 
інфраструктуру, оскільки кредитний ринок – це простір руху не лише кредитних ресур-
сів, але в реальності це також середовище обігу значних масивів кредитної інформації 
про основних суб’єктів зазначеного ринку. На рис. 1 наведено схему кредитного ринку 
з деталізацією основних потоків інформації, що створюється та рухається у межах та-
кого ринку. Розглянемо зазначену модель більш детально. 

У першу чергу, логічно припустити, що базовими центрами формування кредитної 
інформації є позичальники та кредитори, які у межах кредитного ринку створюють по-
пит та пропозицію на кредитні послуги, що повністю пронизані кредитною інформаці-
єю. Зокрема позичальники формують інформацію про себе, власну кредитоспромож-
ність, яку вони підтверджують відповідними документами. Кредитори цю інформацію 
матеріалізують та акумулюють у відповідні бази даних, які також становлять певну ча-
стину системи інформаційної інфраструктури.  
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Рис. 1. Обіг інформації у межах кредитного ринку 

Джерело: складено автором з урахуванням [3; 6; 9; 10]. 
Проаналізуємо більш детально сутність інформаційної інфраструктури кредитного 

ринку в теоретичній площині її пізнання. У межах статті інформаційну інфраструктуру 
як окремий об’єкт дослідження пропонуємо розглядати таким чином: інформаційна ін-
фраструктура – окрема складова інфраструктури досліджуваного об’єкта, яка включає 
механізми створення, обробки, збереження, передачі, використання та захисту інфор-
мації різної природи, яка складається із сукупності програмного забезпечення, техніч-
них засобів, сформованих правил роботи з такими даними у межах таких систем, і 
сприяють підвищенню рівня якості управління зазначеним об’єктом. До основних 
складових цього виду інфраструктури варто віднести такі: технічні засоби, програмне 
забезпечення, правила (інструкції) роботи з інформацією. 

Враховуючи окреслене вище трактування категорії «інформаційна інфраструктура», 
визначимо сутність дефініції «інформаційна інфраструктура кредитного ринку». Її мо-
жна розглядати як окрему складову його загальної інфраструктури, яка складається із 
сукупності програмного забезпечення, технічних засобів, сформованих правил роботи з 
кредитною інформацією, що сприяє розвитку такого ринку через створення умов для 
функціонування механізмів формування, обробки, збереження, передачі, використання 
та захисту відповідної інформації, що продукується позичальниками та кредиторами. 
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До основних специфічних рис інформаційної інфраструктури кредитного ринку ва-
рто віднести такі: 

1. Інформація продукується у процесі формування відносин між кредиторами та по-
зичальниками з приводу передачі певного обсягу фінансових ресурсів у тимчасове ко-
ристування клієнтам фінансовими посередниками. 

2. Фінансові посередники мають здатність акумулювати інформацію про поведінку 
власних клієнтів у довгостроковій перспективі та використовувати її у своїй подальшій 
роботі. 

3. Позичальники користуються інформацією про кредитні послуги фінансових посе-
редників, враховуючи досить значний масив різних даних про кредитора, що дозволяє 
їм обрати ту установу, з якою вони будуть співпрацювати. 

4. У межах кредитного ринку значний обсяг інформації також продукується держа-
вними органами влади для регулювання процесу надання таких послуг фінансовими 
установами. 

5. Позикодавці у межах ринку кредитних послуг створюють механізми обміну кре-
дитною інформацією про своїх позичальників для мінімізації кредитних ризиків та під-
вищення платоспроможної дисципліни споживачів таких послуг.  

6. Фінансовими посередниками використовується широкий спектр різного програм-
ного забезпечення для удосконалення роботи із значними обсягами кредитної інформа-
ції. Такі програмні продукти використовуються для аналітичної роботи, у процесі офо-
рмлення кредитних угод, для роботи з неплатниками за кредитами. Фактично вся 
система кредитних послуг побудована на використанні сучасного програмного забез-
печення фінансовими установами. 

На рис. 2 представлена модель інформаційної інфраструктури кредитного ринку з 
виділенням основних рівнів її функціонування. Розглянемо її сутність більш детально. 
Насамперед, на наше переконання, для забезпечення принципу системності реалізації 
досліджень у цій сфері, інформаційну інфраструктуру досліджуваного ринку варто по-
ділити на дві групи: екзогенна та ендогенна. Такий поділ був проведений за ознакою 
створення окремих об’єктів вказаної інфраструктури у просторі функціонування креди-
тних відносин.  

Екзогенна інформаційна інфраструктура кредитного ринку – це сукупність всіх ін-
ститутів, що сприяють розвитку такого ринку, формуючи інформаційне середовище 
функціонування позичальників та кредиторів. Основними джерелами виникнення таких 
даних є державні органи влади (НБУ, Нацфінпослуг, Державна служба фінансового 
моніторингу України, НКЦПФР та ін.), які впроваджують нормативні документи для 
регулювання діяльності кредитних установ, підвищення якості надання кредитних пос-
луг, зростання рівня стійкості фінансових посередників і т. ін. 

В окрему групу можна виділити інститути, що сприяють підвищенню якості надан-
ня кредитних послуг, сприяють розвитку фінансових установ. До їх числа варто віднес-
ти бюро кредитних історій, колекторські компанії. Ці установи виконують лише допо-
міжні функції у процесі кредитування, але відіграють важливу роль у підвищенні 
дисципліни всіх учасників кредитного ринку. Кожний з окреслених інститутів працює 
зі значними обсягами кредитної інформації, використовує спеціальне програмне забез-
печення для підвищення вже ефективності власної роботи з метою отримання прибут-
ку. Також вказані установи взаємодіють із іншими кредитними установами, між собою 
у процесі власної діяльності, що вимагає створення систем взаємодії та підтримки їх 
функціонування.  
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Рис. 2. Інформаційна інфраструктура кредитного ринку 

Джерело: складено автором з урахуванням [1; 2; 4; 5; 7; 8]. 
Крім зазначених інститутів інформаційної інфраструктури кредитного ринку, також 

існує певне коло окремих установ, що виконують важливу роль у функціонуванні зага-
лом всього кредитного ринку. До їх числа варто віднести рейтингові та інформаційні 
агентства, консультаційні центри з кредитування, оцінювачі майна тощо. 
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Взагалі діяльність таких установ полягає у сприянні процесів транспарентності фу-
нкціонування кредитного ринку та окремих його учасників, формуванні та впрова-
дженні механізмів у роботу кредитних установ, що прискорюють процес надання позик 
юридичним та фізичним особам, підвищують рівень повернення кредитів. Також такі 
установи дають змогу клієнтам правильно обрати кредитну установу, використовуючи 
значний обсяг різних пропозицій кредитних послуг, порівняти їх, визначити реальні 
процентні ставки за позиками і т. ін. Зростання чисельності таких установ у країні, що 
функціонують у межах кредитного ринку, лише підвищує прозорість його функціону-
вання та сприяє зростанню рівня обслуговування клієнтів кредитними установами.  

Ендогенна інформаційна інфраструктура кредитного ринку – це сукупність всіх те-
хнічних засобів, програмного забезпечення, що використовуються у роботі самими 
кредитними установами та у діяльності їхніх клієнтів при оформленні кредитних угод і 
у процесі обслуговування взятих позик. У межах цього виду інформаційної інфраструк-
тури за природою її функціонування логічно виділити дві складові: та, що притаманна 
клієнтам кредитних установ, і та, що використовується ними в їхній основній діяльнос-
ті. На рис. 2 наведено відповідні групи. 

Інформаційна інфраструктура, що пов’язана з клієнтами кредитних установ, у пере-
важній більшості випадків представлена сукупністю різних програмних продуктів, що 
використовуються споживачами для аналізу особливостей надання кредитних послуг 
різними установами, реалізації оплати за кредит, перевірку кредитного рахунку і т. ін. 
Для юридичних осіб система такої інфраструктури є дещо більшою, що обумовлюється 
складнішою специфікою господарської діяльності, використанням спеціального про-
грамного забезпечення для здійснення виплат за позиками тощо. 

Інформаційна інфраструктура, що пов’язана з роботою самих кредитних установ, та-
кож постійно змінюється під тиском нових технологій та вимог часу. На сьогодні біль-
шість таких установ використовують спеціальне програмне забезпечення для аналізу 
рівня кредитоспроможності клієнта за введеною ним інформацією. Такі системи досить 
часто функціонують на основі використання штучного інтелекту, іноді частково кредит-
на інформація перевіряється працівниками кредитних установ. При цьому в кожному 
випадку робота проводиться виключно на основі отриманої інформації від клієнта з по-
дальшим розширенням її змісту новими даними з інших джерел. Чим більше за розмі-
рами кредитна установа, тим складніша система отримання позик у ній буде функціону-
вати, проте при цьому в сучасних умовах існування високої конкуренції на кредитному 
ринку за добросовісного позичальника всі окреслені установи намагаються впроваджу-
вати інноваційні механізми опрацювання даних, прискорювати час аналізу кредитної 
інформації та створювати умови для формування якісного кредитного портфеля. 

Таким чином, можна підсумувати, що розвиток інформаційної інфраструктури кре-
дитного ринку є вагомою складовою розбудови досліджуваного ринку через підвищення, 
насамперед, прозорості його функціонування, формування цивілізованих відносин між 
позичальниками та кредиторами. Саме забезпечення, а в деяких випадках обов’язковість 
використання різних механізмів опрацювання кредитної інформації дозволяють досягти 
окресленого. Розвиток зазначеного виду інфраструктури кредитного ринку можливий 
лише за умови стабільно функціонуючої нормативної бази функціонування кредитних 
установ, що дозволяє їм створити відповідні механізми опрацювання інформації, її аналі-
зу та продукування відповідних звітів. Також стабільність у економічній та політичній 
сфері дозволяють більш виважено та обдумано створювати нові кредитні продукти, ви-
водити їх на відповідний ринок та повністю задовольняти потреби клієнтів.  

Висновки. У межах статті проаналізовано теоретичні засади функціонування інфо-
рмаційної інфраструктури кредитного ринку. Зокрема, розглянуто сутність кредитного 
ринку та інформаційної інфраструктури як окремих об’єктів пізнання. Кредитний ри-
нок запропоновано розуміти як середовище формування кредитних відносин, що ство-
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рюються між економічними суб’єктами з приводу руху кредитних ресурсів від позико-
давців до позичальників, що супроводжується виникненням попиту на такі ресурси та 
їх пропозиції, встановленням рівноважної ціни. Інформаційну інфраструктуру як окре-
мий об’єкт дослідження визначено таким чином: інформаційна інфраструктура – окре-
ма складова інфраструктури досліджуваного об’єкта, яка включає механізми створення, 
обробки, збереження, передачі, використання та захисту інформації різної природи, що 
складається із сукупності програмного забезпечення, технічних засобів, сформованих 
правил роботи з такими даними у межах таких систем, і сприяють підвищенню рівня 
якості управління зазначеним об’єктом. 

Це дослідження дозволило запропонувати авторське трактування категорії «інфор-
маційна інфраструктура кредитного ринку»: окрема складова його загальної інфрастру-
ктури, яка складається із сукупності програмного забезпечення, технічних засобів, сфо-
рмованих правил роботи з кредитною інформацією, що сприяє розвитку такого ринку 
через створення умов для функціонування механізмів формування, обробки, збережен-
ня, передачі, використання та захисту відповідної інформації, яка продукується позича-
льниками та кредиторами. 

У статті проаналізовано основні характерні риси інформаційної інфраструктури 
кредитного ринку. Також досліджено процес обігу кредитної інформації у межах зазна-
ченого ринку, визначена інституційна структура окресленого типу інфраструктури. Зо-
крема, виділено два її види: ендогенна та екзогенна, наведено їх опис. Значна увага 
приділена визначенню сутності ендогенної інформаційної інфраструктури кредитного 
ринку, яка була розглянута у двох аспектах: з позиції клієнтів кредитних установ та з 
позиції роботи таких установ. 
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