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управління фінансовими ресурсами підприємства, стратегічних цільових 

фінансових рішень. 
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Організаційна структура фінансової установи це програмний код 

 

За останні 10 років торгівля інструментами фіксованої доходності була 

пов’язана з жорстким регулюванням, низькою після кризи 2007-2009 років 

відсотковою ставкою і низькою ринковою волатильністю. Це призвело до 

зниження об’ємів торгівлі і прибутків дилерів, оскільки об’єми торгівлі були у 

стані депресії, а рентабельність на одну угоду скоротилась. Основними 

чинниками є такі: запровадження програм кількісного пом’якшення; 

багатостороння торгівля інструментами фіксованої доходності; стандартизація 

емісії облігацій; похідні фінансові інструменти на інструменти фіксованої 

доходності; підвищення ефективності клірингу; запровадження елементів 

біржової торгівлі. З іншого боку, з’явились глобальні лідери, частки на ринку 
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яких зростали. Причина у тому, що вони інвестували значні фінансові ресурси в 

автоматизовані технології, які дозволяли їм масштабувати фінансові сервіси, 

знизити витрати, здійснювати ефективний автоматизований маркетинг і 

менеджмент на ринку і обслуговувати клієнтів краще ніж їх конкуренти. Тобто, 

в умовах стагнації на ринку фіксованих зобов’язань значно зросла роль 

автоматизованих технологій [1].  

Наприклад, перші шість дилерів державних зобв’язань США, на даний 

час, витрачають біля 24,5 млрд. США на такі фінансові технології: Deutsche 

Bank – 11,267 млрд. дол.; J.P.Morgan – 6,846 млрд. дол.; Citi – 2,542 млрд. дол.; 

Bank of America Merill Lynch – 1,804 млрд. дол.; Barclays – 1,180 млрд. дол.; 

Goldman Sachs – 0,809 млрд. дол. 

Установи, які мають автоматизацію критичних повсякденних завдань 

сервісу клієнтів, будуть, як завжди, переможцями. 

За прогнозами компанії Bloomberg розбіжності до 2025 року між фінтех 

компаніями і традиційним банківським сектором будуть зруйновані, а банки 

будуть працювати як технологічні компанії з банківськими ліцензіями.  

За три роки було на Україні закрито 88 банків, а відділень з 22974 у 2009 

році до 9710 у 2017 році. Це лише початок. Крім того, для працевлаштування 

випускників в організаціях нового типу, університет знань не дає.       
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