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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

В статті проведена загальна оцінка розвитку ринку небанківських фінансових послуг України у посткризовий 
період. Оцінено основні показники досліджуваного ринку в розрізі його складових сегментів. Визначено основні 
проблеми, що гальмують розвиток ринку небанківських фінансових послуг України у посткризовий період, до 
яких віднесено низький рівень захисту прав споживачів фінансових послуг, низьку капіталізацією установ, тісну 
взаємопов’язаність банківської та страхової галузі, недосконале та неналежне державне регулювання, низьку 
платоспроможність населення. Зроблено висновок про необхідність розробки комплексної програми розвитку 
фінансового ринку України на середньострокову перспективу, що враховувала б особливості функціонування і 
ринку небанківських фінансових послуг.
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пенсійні фонди, Нацкомфінпослуг.

Постановка проблеми. Ринок небанківських 
фінансових послуг грає важливу роль у сучасному со-
ціально-економічному житті країни, незважаючи на 
стагнацію ринку внаслідок негативного впливу фінан-
сово-економічної кризи 2008-2009 рр. Дослідження 
функціонування ринку небанківських фінансових по-
слуг пов’язане з необхідністю виокремлення основних 
причин відставання  розвитку досліджуваної галузі 
в умовах євроінтеграційного поступу України. Вра-
ховуючи, що в розвинених країнах роль цього ринку 
є вкрай важливою з точки зору забезпечення досту-
пу широких верств населення до фінансових послуг, 
пріоритетним напрямом державного регулювання по-
винно бути стимулювання розвитку зазначеної сфери 
фінансових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливостям розвитку національного ринку небан-
ківських фінансових послуг присвячені праці О. Бара-
новського [1; 12], Є. Бондаренко [2], Н. Внукової [13], 
Н. Левченко [7] та ін. Окремі сфери цього ринку до-
сліджуються у наукових працях О. Вовчак [3], О. Га-
манкової [4], О. Залєтова [5], С. Рудака [13], Н. Пойди-
Носик [11] та ін. Водночас необхідно констатувати, 
що функціонування ринку небанківських фінансових 
послуг є в повній мірі недослідженим, особливо у час-
тині імплементації норм Європейського Союзу. 

Формулювання цілей статті. Основною ме-
тою статті є дослідження особливостей розвитку не-
банківських фінансових послуг України у посткри-
зовий період. Завданнями наукового дослідження є 
проведення загальної оцінки ринку небанківських 
фінансових послуг у розрізі його сегментів та визна-
чення основних причин гальмування його розвитку у 
посткризовий період.

Результати дослідження. Ринок небанківських 
фінансових послуг згідно з визначенням В. Левченко, 
– це частина фінансового ринку, де надають фінансові 
послуги небанківські фінансові установи, до яких нале-
жать усі юридичні особи, які відповідно до законодав-
ства України не є банками і які внесено до Державного 
реєстру фінансових установ [7, c. 20]. Ринок небанків-
ських фінансових послуг представлений установами, 
що забезпечують доступ населення держави до широ-

кого спектру фінансових послуг небанківського харак-
теру. Такими фінансовими організаціями є страхові під-
приємства, кредитні кооперативи, недержавні пенсійні 
фонди, ломбарди та інші фінансові компанії. 

Слід констатувати, що у посткризовий період 
відбулося суттєве скорочення кількості зареєстрова-
них небанківських установ, окрім ломбардів. В цілому 
у досліджуваних сегментах ринку небанківських фі-
нансових послуг кількість фінансових установ скоро-
тилася за 2008–2013 рр. на 130 од., або 7,6% (табл. 1).

Найбільша кількість  установ зменшилася у 
сфері кредитної кооперації, адже, якщо на початку фі-
нансово-економічної кризи (кінець 2008 р.) кількість 
кредитних спілок (КС) становила 829 од., то на кінець 
2013 р. – 624 од. Причому необхідно констатувати, що 
ці дані стосуються тільки тих КС, що внесені до Дер-
жавного реєстру фінансових установ України. Адже на 
практиці частина тих КС, що виключені, знаходяться 
у стані ліквідації шляхом порушення у судах України 
питання про їх неплатоспроможність, чи вже повністю 
ліквідовані. Так, на даний час у Закарпатті поки що іс-
нують такі юридичні особи, що мали статус кредитної 
спілки: «Мрія», «Ліра», «Ужгородська ощадна кредит-
на спілка», однак вони знаходяться на стадії ліквідації. 
В цілому кількість кредитних кооперативів скоротила-
ся на чверть, що спричинило посилення недовіри на-
селення до діяльності небанківських фінансових уста-
нов, про що буде зазначено нижче.

Аналогічна ситуація на ринку недержавного пен-
сійного забезпечення, де також спостерігається скоро-
чення кількості недержавних пенсійних фондів (НПФ)– 
за досліджуваний період їх кількість зменшилася на 
25,7% і на початку 2014 р. становила 81 од. Основною 
причиною зменшення кількості цих установ є ліквіда-
ція підприємств, що були ініціаторами їх створення з 
метою забезпечення додаткового соціального захисту 
працівників та керівників цих підприємств.

Протилежна ситуація в частині функціонування 
фінансових установ характерна для сегмента ломбард-
них послуг, де у досліджуваному періоді відбулося 
стрибкоподібне (+52,5%) зростання кількості ломбар-
дів – з 314 од. у 2008 р. до 479 од. у 2013 р. Це не 
є дивним явищем, адже як засвідчує історія розвитку 
економіки, саме діяльність ломбардів особливо бурх-
ливо розвивається у періоди існування економічних 
негараздів у країні, сприяючи швидкому та легкому 
доступу населення до фінансів.
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Таблиця 1
Динаміка кількості небанківських фінансових установ України у 2008–2013 рр., одиниць*

№ Фінансові установи
Роки Зміна 2013/2008

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Абс. %
1 Страхові підприємства 469 450 456 442 414 407 -62 -13,2
2 Кредитні кооперативи 829 755 659 613 617 624 -205 -24,7
3 Недержавні пенсійні фонди 109 107 101 96 94 81 -28 -25,7
4 Ломбарди 314 373 426 456 473 479 165 52,5

Всього 1721 1685 1642 1607 1598 1591 -130 -7,6

* Складено та розраховано автором на основі: [6; 8–10].
Важливим показником, що дозволяє оцінити вагу 

різних сегментів на ринку небанківських фінансових по-
слуг, є вартість активів установ. Динаміка зміни активів 
небанківських фінансових установ зазначена у табл. 2.

Таблиця 2
Активи небанківських фінансових установ України за сферами у 2008–2013 рр., млн. грн.*

№ Фінансові установи
Роки Зміна 2013/2008

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Абс. %
1 Страхові підприємства 41930,5 41970,1 45234,6 48122,7 56224,7 66387,5 24457 58,3
2 Кредитні кооперативи 6064,9 4218 3432,2 2386,5 2656,9 2598,8 -3466,1 -57,2

3 Недержавні пенсійні 
фонди 612,2 857,9 1144,3 1386,9 1660,1 2089,8 1477,6 241,4

4 Ломбарди 525,3 618,9 888,2 1203,8 1558,4 1518,6 993,31 189,1
Всього 49132,9 47664,9 50699,3 53099,9 62100,1 72594,7 23462 47,8

* Складено та розраховано автором за: [6; 8-10].
З даних наведеної вище таблиці випливає, що за до-

сліджуваний період активи небанківського ринку зросли на 
47,8%: з 49,1 млрд  грн  у 2008 р. до 72,6 млрд  грн у 2013 р. 

Найбільший приріст активів спостерігається у 
страхових компаніях, які у посткризовий період змо-
гли наростити активи на 58,3% і які на початок 2014 
р. становили 66,4 млрд  грн  Спостерігається суттєвий 
темп приросту активів НПФ (+241,4%) та ломбардів 
(+189,1%). Серед фінансових установ зменшення цьо-
го показника відбулося саме у КС – активи кредитних 
кооперативів за досліджуваний період зменшилися 
більш ніж наполовину і на початок 2014 р. становили 

2,6 млрд  грн Це є результатом банкрутства найбіль-
ших кредитних спілок як за кількістю учасників, так і 
за вартістю активів. Такими фінансовими установами 
були КС «Перше кредитне товариство» (активи – 477,8 
млн грн), КС «Україна» (активи – 537,5 млн  грн), КС 
«Морське кредитне товариство» (активи – 169,8 млн  
грн.), КС «Альянс-Інвест» (активи – 152,6 млн  грн.) та 
КС «Мрія» (активи – 89 млн  грн.) та ін.

Необхідно зазначити, що на ринку небанків-
ських фінансових послуг домінантне місце займають 
страхові підприємства, частка активів яких зросла на 
6,1% – з 85,3% у 2008 р. до 91,4% у 2013 р. (табл. 3.)

Таблиця 3
Частка активів небанківських установ за сегментами ринку 
небанківських фінансових послуг України у 2008–2013 рр.*

№ Фінансові установи
Роки Зміна 

2013/20082008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Страхові підприємства 85,3 88,1 89,2 90,6 90,5 91,4 6,1
2 Кредитні кооперативи 12,3 8,8 6,8 4,5 4,3 3,6 -8,8
3 Недержавні пенсійні фонди 1,2 1,8 2,3 2,6 2,7 2,9 1,6
4 Ломбарди 1,1 1,3 1,8 2,3 2,5 2,1 1,0

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
* Складено та розраховано автором на основі: [6; 8-10]

Суттєве зростання частки страхового ринку в ак-
тивах ринку небанківських фінансових послуг пов’язана з 
істотним скороченням активів КС, частка яких суттєво ско-
ротилася – з 12,3% у 2008 р. до 3,6% у 2013 р. Частка активів 
НПФ та ломбардів також зросли за досліджуваний період. 

У цілому  спостерігається поступове зростання 
фінансової бази страхових компаній та їх ролі на рин-

ку небанківських фінансових послуг, що і підтверджу-
ють дані табл. 4.

Оцінюючи показник середньої величини не-
банківських установ необхідно зазначити, що негатив-
ний тренд скорочення в системі кредитної кооперації 
змінився на протилежний у 2011 р., коли з ринку було 
виведено найбільш проблемні КС, а інші учасники сис-
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теми кредитної кооперації почали активно нарощувати 
свій капітал, в основному за рахунок додаткових пайо-
вих внесків. Не зважаючи на позитивну тенденцію від-

новлення фінансового потенціалу КС, середній розмір 
активів цих установ на 3,1 млн грн менше аналогічного 
значення 2008 року.

Таблиця 4
Середній розмір активів небанківських фінансових установ України у 2008–2013 рр.*

№ Фінансові установи
Роки Зміна 

2013/20082008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Страхові компанії 89,4 93,3 99,2 108,9 135,8 163,1 73,7
2 Кредитні кооперативи 7,3 5,6 5,2 3,9 4,3 4,3 -3,1

3 Недержавні пенсійні 
фонди 5,6 8,0 11,3 14,4 17,7 25,8 20,2

4 Ломбарди 1,7 1,7 2,1 2,6 3,3 3,2 1,5
Всього 28,5 28,3 30,9 33,0 38,9 45,6 17,1

* Складено та розраховано автором на основі даних: [6; 8-10]

Оцінюючи показник середньої величини небан-
ківських установ необхідно зазначити, що негативний 
тренд скорочення в системі кредитної кооперації змі-
нився на протилежний у 2011 р., коли з ринку було ви-
ведено найбільш проблемні КС, а інші учасники сис-
теми кредитної кооперації почали активно нарощувати 
свій капітал, в основному за рахунок додаткових пайо-
вих внесків. Не зважаючи на позитивну тенденцію від-
новлення фінансового потенціалу КС, середній розмір 
активів цих установ на 3,1 млн грн менше аналогічно-
го значення 2008 року.

З даних наведеної вище таблиці випливає, що 
очищення національного ринку небанківських фінан-
сових послуг шляхом виходу з нього певних установ 
має позитивний вплив на ринок в цілому, що і під-
тверджується зростанням середнього розміру активів 
фінансових установ. 

Проведений вище аналіз основних складових 
ринку небанківських фінансових послуг засвідчує до-
сить низький його розвиток, що є наслідком існування 
достатньої кількості несприятливих чинників. На сьо-
годні розвиток досліджуваного ринку гальмує низка 
чинників, серед яких слід виділити такі:

1) низький рівень капіталізації як банківських, 
так і небанківських фінансових інститутів, що в умо-
вах нестачі ліквідності спричинює неспроможність 
фінансових установ виконувати свої зобов’язання в 
повному обсязі;

2) значна динамічність коливань обсягу доступ-
них джерел формування фінансових ресурсів фінансо-
вих посередників і їх асинхронність відносно обсягу 
наявного і потенційного попиту на фінансові ресурси 
з боку суб’єктів господарювання на різних етапах роз-
витку фінансово-економічної кризи;

3) недорозвиненість вітчизняного фондового 
ринку за обсягами операцій, спектром використовува-
них інструментів, кількістю та складом учасників, що, 
в цілому, не дозволяє використовувати цей інструмент 
для повноцінної диверсифікації резервів страхових 
компаній та розміщених коштів у недержавні пенсійні 
фонди;

4) ненадійність розміщення коштів з ринку не-
банківських фінансових послуг у державні цінні папе-
ри, ліквідність яких в останній час суттєво зменшуєть-
ся внаслідок несприятливих чинників внутрішнього та 
зовнішнього характеру;

5) недосконалість регулювання з боку держав-
них органів суб’єктів ринку небанківських фінансових 
послуг, а також контролю за їх діяльністю, постійна 
зміна механізму контролю та нагляду на небанківсько-
му фінансовому ринку;

7) низький рівень професіоналізму осіб, при-
четних до прийняття стратегічно важливих рішень на 
рівні професійних учасників ринку;

8) істотне скорочення рівня виплат страховими 
компаніями як основний результат максимізації при-
бутку страховиків в умовах звуження страхового поля 
та зростання виплат за прийнятими договорами стра-
хування, що призводить до затягування строків ви-
плати страхового відшкодування та підриває довіру до 
суб’єктів страхового бізнесу і погіршує ділову репута-
цію ринку небанківських фінансових послуг в цілому;

9) широка практика банківсько-страхового інте-
грування шляхом створення афільованих фінансових 
інститутів з метою оптимізації оподаткування та ре-
алізації конкретних цілей, вигідних для певного кола 
осіб, після чого вони ліквідуються;

10) низький рівень доходів домогосподарств, 
внаслідок чого в економіці відсутні достатні обсяги 
грошових коштів для забезпечення необхідного  обся-
гу операцій, низька частка небанківських фінансових 
операцій у ВВП країни;

11) низька орієнтація страхових компаній на 
роздрібний бізнес, спрямований на обслуговування фі-
зичних осіб, що унеможливлює розширення доступу 
населення до небанківських фінансових послуг;

12) низька конкурентоспроможність ринку не-
банківських фінансових послуг;

13) низька частка активів небанківських фінан-
сових установ на фінансовому ринку України;

14) відсутність надійного захисту інтересів спо-
живачів послуг небанківських фінансово-кредитних 
інститутів (відсутність фонду гарантування страхових 
виплат, відсутність захисту вкладів членів кредитних 
кооперативів, внесків у недержавні пенсійні фонди).

Вирішення зазначених вище проблем сприяти-
ме підвищенню ролі ринку небанківських фінансових 
послуг у забезпеченні населення високим рівнем якос-
ті небанківських фінансових послуг.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У цілому необхідно констатувати, що у пост-
кризовий період спостерігається відновлення розви-
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тку національного ринку небанківських фінансових 
послуг, однак такий розвиток не є динамічним, що 
пов’язано з існуванням таких проблем, як низький рі-
вень захисту прав споживачів фінансових послуг, низь-
ку капіталізацією установ, тісну взаємопов’язаність 
банківської та страхової галузей, недосконале та нена-
лежне державне регулювання, низьку платоспромож-
ність населення. Їх вирішення сприятиме утверджен-

ню ринку небанківських фінансових послуг України 
та інтеграції фінансового ринку в Європейський еко-
номічний простір. Подальші дослідження повинні 
спрямовуватися на вироблення комплексу заходів для 
вирішення проблем функціонування небанківських фі-
нансових установ, що можуть бути складовими комп-
лексної програми розвитку фінансового ринку України 
на середньострокову перспективу.
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