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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливе місце у фінансових системах переважної

більшості країн належить небанківським фінансово$кре$

дитним установам, які в останні десятиліття набувають

усе більшого розвитку. Спрямовуючи кошти від су$

б'єктів, які заощадили, до суб'єктів$позичальників, не$

банківські кредитно$фінансові установи мають велике

значення в сучасній економіці. В розвиненому ринко$

вому господарстві вони вступають у пряму конкуренцію

з банками, оскільки здатні надавати своїм клієнтам такі

самі послуги і забезпечувати при цьому більшу надій$

ність вкладів.
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FEATURES OF NON�BANK FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

У статті визначено роль та значення небанківських фінансово�кредитних установ на ринку

фінансових послуг, визначено характерні риси, функції, основні напрями роботи небанківсь�

ких фінансово�кредитних установ. Виділено спільні та відмінні риси небанківських фінансово�

кредитних установ та банків. Досліджено інститути ринку небанківських фінансово�кредитних

послуг розвинутих країн: Великобританії, Німеччини, Франції, США та проведено порівняння з

існуючими інститутами ринку небанківських фінансово�кредитних послуг України. Проведено

аналіз діяльності небанківських фінансово�кредитних установ в Україні: ломбардів, кредитних

спілок, недержавних пенсійних фондів, компаній, що надають факторингові послуги. Визначе�

но особливості розвитку небанківських фінансово�кредитних установ в Україні. Виділено про�

блеми розвитку зазначених установ на фінансовому ринку України та запропоновано шляхи

вдосконалення ринку небанківських фінансово�кредитних послуг.

In the article there is defined the role and importance of non�bank financial institutions in the

financial services, defined features, functions, main activities of non�bank financial institutions.

Highlight differences and similarities of non�bank financial institutions and banks. It is investigated

the market of nonbank financial credit services in developed countries: UK, Germany, France, USA,

and a compared with existing non�bank financial institutions, markets and credit services in Ukraine.

There is analysed non�bank financial institutions in Ukraine: pawn shops, credit unions, pension funds,

companies providing factoring services in the article. There is defined the features of non�bank

financial institutions in Ukraine. Highlighted problems of these institutions in the financial market of

Ukraine and the ways of improvement of the of non�bank financial credit services's market.

Ключові слова: небанківська фінансово�кредитна установа, кредитна спілка, ломбард, факторинг, не�
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідженні діяльності та про$

блем розвитку небанківських фінансово$кредитних

установ в Україні та в світі зробили такі вчені: Кова$

ленко К.Г. [1], Логін О.В.[2], Попадик Т.А.[3], Ко$

рецька Н.І.[4], Різник Н.С.[4], Савлук М.І.[5], Мороз А.М.

[5], Пуховкіна М.Ф. [5] та інші. Більшість фахівців

розглядають діяльність небанківських фінансово$

кредитних установ в цілому, не вивчаючи розвиток

окремих фінансових інститутів як елементів фінан$

сового ринку.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей діяльності

небанківських фінансово$кредитних установ з метою

удосконалення фінансового ринку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Появі та розвитку небанківсь$

ких інститутів на ринку фінансових

послуг сприяють, як правило, три

причини: ріст доходів населення;

активний розвиток ринку цінних

паперів; надання цими установами

спеціальних послуг, яких не мо$

жуть надавати банки.

Небанківські фінансово$кре$

дитні установи (НФКУ) виступа$

ють як фінансові посередники на

грошовому ринку. Небанківська

фінансова установа — юридична особа, яка відповідно

до Закону України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" надає одну чи

кілька фінансових послуг та яка внесена до Державно$

Рис. 1. Спільні та відмінні риси діяльності НФКУ та банків

Таблиця 1. Ринок небанківських фінансово�кредитних послуг розвинутих країн
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го реєстру фінансових установ в установлено$

му законодавством України порядку [6].

Певною характерною рисою небанківсь$

ких кредитних установ, як водночас і їх особ$

ливістю є досить вузька спеціалізація цих ус$

танов, що, як правило, чітко регламентується

державою. Дана обставина обумовлює вузь$

ку спеціалізацію перш за все для забезпечен$

ня жорсткого контролю держави над їх діяль$

ністю.

Основні напрями діяльності сучасних

НФКУ пов'язані з акумуляцією заощаджень

населення шляхом залучення коштів на вкла$

ди, випуску власних акцій, облігацій, продажу

страхових полісів; кредитуванням певної сфе$

ри економіки або господарської діяльності,

групи населення; наданням іпотечних кредитів;

організацією пенсійного та соціального забез$

печення населення; здійснення операцій в рам$

ках кредитної взаємодопомоги.

НФКУ, як і банки, акумулюють заощадження насе$

лення і надають кредити. Але на відміну від банків ці

установи залучають ті заощадження, які банківська си$

стема не може прийняти, або не може задовольнити

певні, часто індивідуалізовані умови інвестора щодо

розміщення своїх грошових коштів. За своїм загальним

функціональним призначенням вони аналогічні банкам,

але помітно відрізняються від останніх. Порівняльна ха$

рактеристика спільних та відмінних рис діяльності НФКУ

та банків наведена на рис.1. (на основі [2]).

Небанківські фінансові інститути відіграють важли$

ву роль у кредитних системах розвинених країн. Однак

є певні відмінності у ступенях розвитку різних видів не$

банківських фінансових посередників. Постає не$

обхідність проаналізувати ринок небанківських фінан$

сово$кредитних послуг розвинутих країн (табл.1) (на

основі [3]).

Таким чином, можна зробити висновок, що в кожній

країні відповідно соціально$економічного розвитку

країни існують різні інститути ринку небанківськіх

фінансово$кредитних послуг, але спільними для вивчає$

мих країн та України інститутами є пенсійні фонди, кре$

дитні спілки та страхові компанії.

Становлення вітчизняних небанківських кредитних

установ відбувається дуже повільно і зовсім не відпові$

дає тим завданням, що стоять перед державою в пері$

од розбудови ринкової економіки. Різноманіття видів

небанківських фінансових установ є однією з ознак роз$

виненості фінансової системи країни [2]. До системи

небанківських кредитних установ України належать

інвестиційні фонди, кредитні спілки, пенсійні фонди,

страхові компанії, довірчі товариства і деякі інші уста$

нови (рис. 2) (на основі [7]).

З наведеного рис. 2. можна зробити висновок, що

кількість НФКУ в Україні з кожним роком зростає (не$

значне зменшення за даним показником спостерігається

за недержавними пенсійними фондами), що говорить про

розвиток ринку небанківських фінансово$кредитних по$

слуг в Україні. Найбільш поширеною НФКУ в Україні є

кредитні спілки, кількість яких станом на 01.07.2013 ста$

новить 622, що говорить про збільшення попиту на фінан$

сові послуги, які надають кредитні спілки.

Протягом І півріччя 2012 р. — І півріччя 2013 р.

збільшилась кількість учасників кредитних спілок з 614

до 622 одиниць. Загальний обсяг капіталу кредитних

спілок станом на 01.07.2013 становить 1187,2 млн грн.,

що на 13,8% більше, ніж показник за І півріччя 2012 р.

[7]

Ринок послуг факторингу України розвивається, про

що говорить збільшення кількості компаній, які мають

право на надання факторингових послуг, на 63 устано$

ви (станом на 01.07.2013 — 179 компаній). Протягом І

півріччя 2012 р. — І півріччя 2013 р. фінансові компанії

уклали 58853 договори факторингу на суму 2429,4 млн

грн. Основною аудиторією факторингових послуг зали$

шається середній та малий бізнес, який характеризуєть$

ся найвищою динамікою розвитку [7].

Сукупний розмір активів ломбардів за підсумками І

півріччя 2013 року склав 1526,6 млн грн. Протягом І

півріччя обсяг наданих фінансових кредитів зменшився

на 6,88% (на 302,1 млн грн.), що зумовлене посилен$

ням конкуренції з боку банківських установ, зниженням

ціни на золото [7].

Ринок недержавного пенсійного забезпечення ха$

рактеризується несуттєвим зменшенням кількості укла$

дених пенсійних контрактів протягом І півріччя 2013 р.

Загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фон$

дами, станом на 01.07.2013 становить 1831,9 млн грн.,

що на 10,35% більше, ніж на початок 2013 р. Недер$

жавні пенсійні фонди мають потенціал для подальшого

розвитку пенсійного забезпечення населення України

[7].

Серед найбільш актуальних проблем, без вирішен$

ня яких не можна розраховувати на формування потуж$

ної ланки небанківських кредитних установ і посилення

їх ролі в розвитку вітчизняної економіки, слід назвати:

— недосконале правове поле, в межах якого функ$

ціонують ці установи та відсутність нормативних актів

прямого впливу, які б регламентували дії тієї чи іншої

ланки цього сектору;

— високий рівень недовіри населення до дії бага$

тьох установ цієї системи;

— неефективне державне регулювання, що значно

підвищує ступінь ризику всіх учасників цього процесу і,

передусім, ризик головного агента$інвестора.
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Рис. 2. Динаміка кількості НФКУ України
в 2010—2013 рр.
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Важливість державного регулювання вітчизняно$

го ринку небанківських фінансових послуг зумовлена

тим, що його розбудова, включаючи створення якісно

нових фінансових умов функціонування й розроблен$

ня правових основ регулювання, нових фінансових

відносин у сфері небанківської діяльності, відбуваєть$

ся в умовах глобалізації світового фінансового госпо$

дарства.

Зазначені проблеми найбільш нагальні для вирішен$

ня і не вичерпують усіх перешкод, які необхідно подо$

лати на шляху розбудови небанківської ланки кредит$

ної системи й підвищення її ролі у відтворювальному

процесі.

ВИСНОВКИ
Особливості діяльності небанківських фінансово$

кредитних установ України можна звести до наступних

тверджень:

— причини створення НФКУ — ріст доходів насе$

лення; активний розвиток ринку цінних паперів; надан$

ня цими установами спеціальних послуг;

— НФКУ виступають як фінансові посередники на

грошовому ринку;

— головна функція НФКУ — акумуляція заощад$

жень населення;

— вузька спеціалізація НФКУ;

— кількість НФКУ збільшується, що говорить про

розвиток ринку небанківських фінансово$кредитних

послуг в Україні, отже, ринку фінансових послуг зага$

лом.

У кожній розглянутій у статті країні є інститути, які

надають небанківські фінансово$кредитні послуги,

різноманітні, але спільними для розвинутих країн та

України інститутами є пенсійні фонди, кредитні спілки

та страхові компанії.

Аналіз діяльності НФКУ на рикну фінансових по$

слуг показав, що система небанківських фінансово$

кредитних установ в Україні розвинена недостатньо

та має низку проблем: недосконалість нормативної

бази, недовіра населення, нееефективне державне

регулювання. З метою вирішення існуючих проблем

діяльності НФКУ необхідним є сформувати правове

поле функціонування небанківських фінансово$кре$

дитних установ, що враховує реалії їхнього розвит$

ку, удосконалити систему державного регулювання і

контролю за діяльністю небанківських фінансово$

кредитних установ, підвищити довіру населення до

фінансової системи в цілому та фінансових посеред$

ників зокрема.
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