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ІСЛАМСЬКІ ФІНАНСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

В умовах геополітичних викликів сьогодення актуальним питанням для України є 

пошук підходів щодо стабілізації соціально-економічної системи в цілому та її 

фінансової складової зокрема. У результаті «очищення» національної банківської 

системи впродовж 2014-2017 рр. відбулось загострення таких загроз економічній 

безпеці держави, як: посилення олігополістичних тенденцій, зростання безробіття 

банківських службовців, банкрутство суб’єктів господарювання – клієнтів 

комерційних банків, втрата коштів фізичними особами при проведенні 

розрахунково-касових операцій, безкарність і виведення коштів з проблемних банків 

власниками, пов’язаними особами та керуючими [1, с. 312]. 

Особливе занепокоєння викликає втрата довіри з боку фізичних та юридичних 

осіб до фінансової системи України в цілому та її окремих елементів зокрема. Довіра 

є фундаментом ефективного функціонування фінансової системи, у цьому контексті 

перспективним є запровадження ісламських фінансових інструментів та їх адаптація 

до українських реалій. 
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Ключовим принципом функціонування ісламських фінансів є «усе, що не 

заборонено, є дозволеним» [2, с. 110-111], тому необхідно чітко знати перелік видів 

забороненої діяльності, до яких зокрема належать лихварство, надмірна 

невизначеність та азартна гра. Для загального ознайомлення з потенційними 

перевагами ісламських фінансових інструментів доцільно сконцентруватися на 

деяких з них, наприклад, специфіці фінансування купівлі житлової нерухомості. 

Стандартна схема іпотечного кредитування передбачає виплату тіла та відсотків 

за кредитом. У випадку поєднання втрати позичальником стабільних доходів і 

різкого падіння вартості житла може спостерігатися зупинка виплат комерційному 

банку. Отже, позичальник втрачає житло, яке відчужується на користь комерційного 

банку, але при цьому зберігається заборгованість за несплаченою частиною основної 

суми кредиту та відсотками (якщо після продажу житла отриманих коштів не 

вистачає для їх погашення). Навіть у випадку списання частини заборгованості як 

жест доброї волі з боку комерційного банку в позичальника натомість з’являється 

заборгованість перед державою за податками й зборами, яка відповідно до 

Податкового кодексу України, трактує цей випадок як отримання додаткового 

доходу. 

У свою чергу при застосуванні ісламських фінансових інструментів для купівлі 

житлової нерухомості комерційний банк і позичальник вступають у партнерство для 

здійснення цієї трансакції. Позичальник стає повноцінним власником своєї частини 

житлової нерухомості, а комерційний банк – іншої частини. Поступово виплачуючи 

комерційному банку його частину, позичальник збільшує свою частку у володінні 

житловою нерухомістю, але до моменту повного погашення він сплачує 

комерційному банку орендну плату за користування його частиною нерухомого 

майна. Наприклад, за умовної вартості житлової нерухомості в 100 тис. грн, частці 

комерційного банку у 80% та щомісячній ринковій вартості оренди в 4000 тис. грн 

на місяць, позичальник буде сплачувати щомісячно 3200 грн. Навіть у випадку 

різкого падіння цін боржник не залишиться без засобів існування, отже, такий підхід 

до кредитування купівлі житлової нерухомості створює відповідну основу для 

відновлення довіри до банківської системи та фінансової системи України в цілому. 
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Враховуючі динамічність умов функціонування сучасних суб’єктів 

господарювання, недосконалість конкурентних відносин та чинного законодавства, 

керівникам туристських підприємств важливо приділяти особливу увагу питанням 


