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Розділ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА 

 
УДК 332.12:336.77 

 

Бачо Р.Й. 
 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РЕГІОНІВ НЕБАНКІВСЬКИМИ  

ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ 

 
У статті розроблено методику інтегральної оцінки рівня забезпеченості регіонів України небанківськи-

ми фінансовими послугами. Отримання результатів розрахунку індексу забезпеченості регіонів України небан-

ківськими фінансовими послугами дозволяє виділити три групи регіонів, залежно від ступеня насичення небан-

ківськими фінансовими послугами: ненасичені, достатньої насиченості та перенасичені небанківськими фінан-

совими послугами. доведено, що перенасиченість ринку призводить до надлишкової пропозиції фінансових пос-

луг, у результаті чого можуть погіршуватись конкурентні умови, відбуватись негативні явища скорочення 

кількості фінансових установ, їх структурних підрозділів та звільнення працівників цих установ. Використан-

ня вибраних показників для оцінки диференціації регіонів України дозволяє констатувати, що відмінності еко-

номічної бази, у господарській інфраструктурі, рівню життя та фінансовому забезпеченні та забезпеченні 

сфери послуг досягають суттєвих розмірів. 

Ключові слова: небанківські фінансові установи, регіон, індекс забезпечення небанківськими послугами, 

депресивні та розвинуті регіони, інформаційна забезпеченість, Нацкомфінпослуг. 

 

Постановка проблеми. Кризові явища, 

що охопили світовий та національні ринки неба-

нківських фінансових послуг, засвідчили не-

спроможність держави запобігти системним ри-

зикам ринку. Враховуючи, що у передкризовому 

періоді регіони стали системоформуючими чин-

никами розвитку ринків небанківських фінансо-

вих послуг, постала необхідність розробки мето-

дики комплексної оцінки рівня забезпеченості 

регіонів небанківськими послугами. Відсутність 

такої методики не дозволяє об’єктивно оцінюва-

ти розвиток регіональних ринків небанківських 

фінансових послуг, визначати проблеми що га-

льмують цей процес. Необхідність розробки ме-

тодики оцінки рівня забезпеченості регіонів не-

банківськими фінансовими послугами пов’язана 

із проведенням регіональної інтеграції України 

відповідно до Стратегії інтеграції України до ЄС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням розвитку регіональної економіки при-

свячені праці М. Долішнього, В. Мікловди [6], 

М. Лендєла [5], А. Мокія, С. Писаренко, 

З. Варналія. Питанням розвитку ринків небанків-

ських фінансових послуг присвячені праці 

C. Осадця, О. Залєтова [3], К. Базилевича, 

Н. Внукової [1; 9], А. Завербного, М. Фурмана, 

В. Гончаренка [2], В. Левченко [4], 

О. Барановського та ін. Дослідженням окремих 

аспектів розвитку регіональних ринків небанків-

ських фінансових послуг присвячені наукові до-

робки Н. Пойди-Носик [7; 8], М. Тимчак [8], 
______________ 
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М. Щербан [10] та інших. Однак комплексне до-

слідження щодо оцінки рівня забезпеченості ре-

гіонів України небанківськими фінансовими по-

слугами на цей час відсутнє. У зв’язку з цим ак-

туалізується необхідність розробки методичного 

інструментарію визначення рівня забезпеченості 

регіонів цими послугами. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є розробка методичного інструментарію 

комплексної оцінки визначення рівня забезпече-

ності регіонів України небанківськими фінансо-

вими послугами. Завданнями, що ставляться у 

роботі, є: розробка методики комплексної оцінки 

рівня забезпеченості регіонів страховими послу-

гами, послугами системи кредитної кооперації та 

недержавного пенсійного забезпечення як скла-

дових регіональної економіки; узагальнення ін-

формаційного забезпечення, що є базою для  ро-

зрахунків розробленої методики; групування ре-

гіонів у залежності від рівня їх забезпеченості 

небанківськими фінансовими послугами. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В Україні на цей час відсутні методики оцін-

ки рівня забезпеченості регіонів небанківськими 

фінансовими послугами. Це, в першу чергу, по-

яснюється відсутністю розроблених стратегій 

розвитку зазначеної сфери на рівні регіонів краї-

ни. У той же час відсутність доступу до інфор-

мації щодо стану розвитку ринків небанківських 

фінансових послуг також перешкоджає форму-

ванню комплексного показника, що дозволив би 

оцінити рівень забезпеченості регіонів цими пос-

лугами. Більшість існуючих підходів науковців 

присвячені оцінці розвитку окремих сегментів 

ринку НФП (страхового [7;8] чи кредитної коо-

перації [10]) і базовані на побудові рейтингової 
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оцінки. Рейтингова оцінка регіонів не дозволяє 

оцінити рівень (ступінь) забезпеченості регіонів 

цими послугами, а лише проводить їх впорядку-

вання відповідно до вибраних показників. 

Нацкомфінпослуг не здійснює відкритої 

публікації даних, що можуть характеризувати 

стан розвитку ринків небанківських фінансових 

послуг, і, таким чином, не впроваджено систему 

показників, що могла б адекватно відображати 

рівень забезпеченості регіонів небанківськими 

послугами. 

З метою отримання повної та об’єктивної 

інформації про ступінь насиченості регіонів не-

банківськими фінансовими послугами необхідно 

розробити методику, яка б врахувала особливі 

умови функціонування страхових підприємств, 

кредитних спілок та недержавних пенсійних  

фондів. 

Результати, отримані при побудові цієї ме-

тодики, можуть використовуватися професійни-

ми учасниками ринку НФП з метою активізації 

своєї діяльності у регіонах, де існує відносна не-

насиченість послугами суб’єктів ринку НФП. 

Авторська методика оцінки рівня забезпе-

ченості регіонів України небанківськими фінан-

совими послугами базується на використанні 

таких показників: 

1) індекс інституційної забезпеченості на-

селення регіону страховими установами (
інст

стрI . ). 

В основу розрахунку показника закладено ідею 

визначення середньої кількості СК та їх структу-

рних підрозділів, що припадають на 1000 осіб 

населення регіону, і яка порівнюється з аналогіч-

ним показником в Україні. Такий показник роз-

раховується шляхом ділення кількості зареєстро-

ваних у регіоні СК та їх структурними підрозді-

лами на 1000 осіб наявного населення регіону та 

на аналогічний показник в Україні. Формула ро-

зрахунку показника є такою: 

 

)
Population

NN
)/(

Population

NN
(

Ukr

стр.підр.
Ukr

CK
Ukr

reg

стр.підр.
reg

CK
reg

.


інст

стрI , де: (1) 

 

CK
regN  – кількість зареєстрованих у регіоні СК 

(од.); 

CK
UkrN  – загальна кількість зареєстрованих в 

Україні СК (од.); 

стр.підр.
regN  – кількість структурних підрозділів 

страховиків у регіоні (од.); 

стр.підр.
UkrN – загальна кількість структурних під-

розділів страховиків в Україні (од.); 

Populationreg – неявне населення регіону на кі-

нець року (тис. чол.); 
 

PopulationUkr – неявне населення України 

(тис. чол.). 

2) індекс фінансової забезпеченості регі-

ону страховими послугами (
reg

стрI . ). Пропону-

ється розрахувати такий показник шляхом ділен-

ня частки зібраних страхових премій регіональ-

ними СК та їх структурними підрозділами у ре-

гіоні у ВРП конкретного регіону на аналогічний 

показник в Україні таким чином:  

)
GDP

PremiumPremium
/()

GRP

PremiumPremium
(

Ukr

Ukr

стр.підр.

Ukr

СК

reg

стр.підр.

reg

CK

.


reg

стрI , де: (2) 

 
reg

CKPremium  – cума страхових премій, зібраних 

регіональними страховими підприємствами 

(млн грн); 
reg

стр.підр.Premium  – cума страхових премій, зіб-

раних страховими підприємствами через ме-

режу структурних підрозділів у регіоні 

(млн грн); 

GRP – ВРП вибраного регіону (млн грн); 
Ukr

CKPremium  – cума страхових премій, зібраних 

страховими підприємствами та структурними 

підрозділами страховиків в Україні (млн грн); 

Ukr

стр.підр.Premium  – cума страхових премій, зібра-

них страховими підприємствами через мережу 

структурних підрозділів в Україні (млн грн). 

GDPUkr – ВВП України (млн грн). 

3) індекс фінансової забезпеченості насе-

лення страховими послугами (
popul

стрІ . ) дозволяє 

порівнювати середню кількість зібраних премій 

страховими підприємствами та їх структурними 

підрозділами на душу населення регіону і порів-

няти із загальнодержавним значенням. Розраху-

нок здійснюється за формулою 3: 
 

)
Population

PremiumPremium
)/(

Population

PremiumPremium
(

Ukr

Ukr

стр.підр.

Ukr

СК

reg

reg

стр.підр.

reg

CK

.


popul

стрІ . (3) 
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4) індекс інституційного забезпечення на-

селення регіону послугами кредитних спілок 

(
інст

КСI ) співставляє показник кількості кредитних 

спілок, що припадає на 1000 осіб населення регі-

ону з аналогічним показником в Україні. Розра-

ховується за такою формулою:  

 

)
Population

N
)/(

Population

N
(

Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KCінст

КСI , де: (4) 

 
reg

KCN  – кількість функціонуючих у регіоні кре-

дитних спілок (од.); 

 
Ukr

КCN  – кількість функціонуючих в Україні кре-

дитних спілок (од.). 

5) індекс доступності населення регіону кре-

дитами КС (
popul

KREDITI ) розраховує співвідношення 

показника середньої суми кредитної заборгованості 

населення регіону та в Україні в цілому. Показник 

дозволяє визначати схильність населення до отри-

мання кредитів. Розраховується так: 
 

)
Population

KREDIT
)/(

Population

KREDIT
(

Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KCpopul

KREDITI , де: (5) 

reg

KCKREDIT  – кредитний портфель кредитних 

спілок регіону (млн грн); 
Ukr

КCKREDIT  – сукупний кредитний портфель 

КС України (млн грн). 

6) індекс депозитної активності населення 

регіону в системі КС розраховується аналогічно 

до попереднього, тільки в основу розрахунку 

взято депозитний портфель КС, що свідчить про 

депозитну активність населення регіону: 
 

 

)
Population

DEPOSIT
)/(

Population

DEPOSIT
(

Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KCpopul

DEPOSITI , де: (6) 

 
reg

KCDEPOSIT  – депозитний портфель кредитних 

спілок регіону (млн грн); 

 
Ukr

КCDEPOSIT  – загальний депозитний портфель 

КС України (млн грн). 

7) індекс фінансової забезпеченості регіону 

послугами системи кредитної кооперації (
reg

КСI ) 

дозволяє порівнювати частку депозитного та кре-

дитного портфелів регіональних КС у економіці 

регіону з аналогічним загальнодержавним показ-

ником. Розраховується індекс за такою формулою: 
 

 

)
GDP

KREDITDEPOSIT
)/(

GRP

KREDITDEPOSIT
(

Ukr

Ukr

KC

Ukr

КC

reg

KC

reg

KC 
reg

КСI . (7) 

 

8) індекс загальної участі населення регіону в 

системі кредитної кооперації (
popul

TotalI ) порівнює 

участь населення в системі кредитної кооперації 

регіону з аналогічним показником в Україні: 

 

)
Population

)/(
Population

(
Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KC RSTOTALMEMBERSTOTALMEMBE
I popul

Total  , де: (8) 

9) індекс активності учасників кредитної 

кооперації регіону (
Popul

ActiveI ) порівнює частку на-

селення регіону, яке є активним учасником сис-

теми кредитної кооперації регіону з аналогічним 

загальнодержавним показником: 

)
Population

)/(
Population

(
Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KC ERSACTIVEMEMBERSACTIVEMEMB
I Popul

Active  , де: (9) 
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reg

KCERSACTIVEMEMB  – кількість акти-

вних учасників системи кредитної кооперації 

регіону (тис. чол.); 

 
Ukr

КCERSACTIVEMEMB  - кількість акти-

вних учасників КС України (тис.чол.). 

Активними учасниками системи кредитної 

кооперації є пайовики КС, які мають відкриті 

депозитні вклади (внески) та/чи заборгованість 

за кредитами. 

10) індекс інституційної забезпеченості 

населення недержавними пенсійними фондами 

(
інст

НФПI ) : 

 

)
Population

N
)/(

Population

N
(

Ukr

Ukr

НФП

reg

reg

НФПінст

НФПI , де: (10) 

 
reg

НФПN  – кількість зареєстрованих в регіоні 

НПФ (од.); 

 
Ukr

НФПN  – загальна кількість зареєстрованих 

в Україні НПФ (од.). 

11) індекс фінансової забезпеченості насе-

лення послугами недержавного пенсійного за-

безпечення (
Popul

PensionI ) дозволяє порівнювати кіль-

кість пенсійних внесків, що припадають на душу 

населення регіону із аналогічним показником у 

національному масштабі: 

 

)
Population

Pension
)/(

Population

Pension
(

Ukr

Ukr

НФП

reg

reg

НФПPopul

PensionI , де: (11) 

 
reg

НФПPension  – загальна сума пенсійних 

внесків регіональних НПФ (млн грн); 

 
Ukr

НФПPension  – загальна сума пенсійних 

внесків НПФ України (млн грн).  

12) індекс фінансової забезпеченості регі-

ону послугами недержавного пенсійного забез-

печення (
reg

PensionI ) сприяє порівнянню частки пен-

сійних внесків регіональних НПФ у економіці 

регіону з аналогічним показником в Україні: 

 

)
GDP

Pension
)/(

GRP

Pension
(

Ukr

Ukr

НФП

reg

НФПreg

PensionI . (12) 

 
Статистичною базою розрахунку наведе-

них вище показників є річні звіти про роботу 

Нацкомфінпослуг за відповідні роки, що охоп-

лює дослідження, а також узагальнена інформа-

ція про стан відповідних ринків НФП. Необхід-

ною для визначення індексів є також інформація 

Державної служби статистики України.  

Інформаційні джерела забезпечення базо-

вих показників для розрахунку індексів зазначені 

у табл. 1. 
Таблиця 1 

Джерела статистичної інформації для розрахунку показників забезпеченості регіонів 

небанківськими фінансовими послугами* 

№ 

з/п 
Показник 

Джерело інформації (орган, що розпоряджається інформа-

цією чи публікує її) 

1 Кількість зареєстрованих у регіонах 

України СК, од. 

Державний реєстр фінансових установ України (Нацкомфінпо-

слуг) 

2 Кількість структурних підрозділів 

страховиків у регіонах України, од. 

Державний реєстр фінансових установ України, «Звіт про 

страхові платежі та виплати по структурних підрозділах стра-

ховика» (Нацкомфінпослуг) 

3 Кількість КС у регіонах України, од. Державний реєстр фінансових установ України (Нацкомфінпо-

слуг) 

4 Кількість зареєстрованих  у регіонах 

НПФ, од. 

Державний реєстр фінансових установ України (Нацкомфінпо-

слуг) 
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Продовження таблиці 1 

5 Сума зібраних премій регіональними стра-

ховими компаніями в Україні, млн грн 

«Звіт про доходи та витрати страховика» (Нацкомфінпос-

луг) 

6 Сума зібраних премій структурними підроз-

ділами страховиків у регіонах України, 

млн грн 

«Звіт про страхові платежі та виплати по структурних 

підрозділах страховика» (Нацкомфінпослуг) 

7 Сума виданих кредитів КС у регіонах Укра-

їни, млн грн  

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

(Нацкомфінпослуг) 

8 Сума залучених депозитів КС у регіонах 

України, млн грн 

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

(Нацкомфінпослуг) 

9. Кількість учасників КС у регіонах України, 

тис. чол. 

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

(Нацкомфінпослуг) 

10 Кількість активних учасників системи кре-

дитної кооперації в регіонах України, 

тис. чол. 

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

(Нацкомфінпослуг) 

11 Сума пенсійних внесків НПФ у розрізі регі-

онів України, млн грн 

Звітні дані пр. діяльність НПФ (Нацкомфінпослуг) 

12 Валовий регіональний продукт, млн грн Держкомстат України 

13 Валовий внутрішній продукт України, 

млн грн 

Держкомстат України 

14 Наявне населення в регіонах, тис. чол. Держкомстат України 
* Складено та узагальнено автором 

На основі наведених вище показників форму-

ється (розраховується) загальний показник забезпе-

ченості регіону небанківськими фінансовими послу-

гами (індекс забезпеченості небанківськими фінансо-

вими послугами (ІФП)), який пропонується розрахува-

ти як середнє геометричне наведених вище індексів: 

 

12
...

reg
Pension

Ipopul
Pension

Iінст
НФПI

Ipopul
Active

Ipopul
Total

Ireg
КС

Ipopul
DEPOSIT

Ipopul
KREDIT

Iінст
КС

Ipopul
стрІreg

стрIінст
стрIФПI   

 

(13) 

 

Отримання результатів розрахунку індексу 

забезпеченості регіонів України небанківськими 

фінансовими послугами дозволяє виділити три 

групи регіонів, залежно від ступеня насичення 

небанківських фінансових послуг: 

1) ненасичені небанківськими фінансо-

вими послугами – значення показника знахо-

диться в межах 0<ІФП<1, тобто значення індек-

су є меншим від загальнодержавного значення, 

що свідчить про неналежне задоволення спо-

живачів небанківськими фінансовими послу-

гами в регіоні; 

2) достатньої насиченості небанківськими 

фінансовими послугами – значення показника 

становить 1≤ІФП<2, що свідчить про надання ши-

рокого спектру послуг широкому загалу спожи-

вачів небанківських фінансових послуг регіону; 

3) перенасичені небанківськими фінансо-

вими послугами – значення індексу є більшим 2 

(ІФП≥2), що свідчить про перенасиченість ринків 

небанківських фінансових послуг.  

Перенасиченість ринку призводить до 

надлишкової пропозиції фінансових послуг, у 

результаті чого можуть погіршуватись конкурен-

тні умови, відбуватись негативні явища скоро-

чення кількості фінансових установ, їх структур-

них підрозділів та звільнення працівників цих 

установ. Як наслідок – зросте збитковість небан-

ківських фінансових установ. 

Запропонована методика оцінки рівня за-

безпеченості регіонів небанківськими фінансо-

вими послугами є гнучким та нескладним інди-

кативним інструментом. Використання вибраних 

показників для оцінки диференціації регіонів 

України дозволяє констатувати, що відмінності 

економічної бази, у господарській інфраструкту-

рі, рівню життя та фінансовому забезпеченні та 

забезпеченні сфери послуг досягають суттєвих 

розмірів.  

Отримані результати доцільно публікувати 

на офіційному сайті Нацкомфінпослуг та у Річ-

ному звіті Нацкомфінпослуг за поточний рік у 

розрізі всіх таблиць, що являю собою базу для  

розрахунку показника в розрізі регіонів України.  

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Розроблена методика в цілому дозволяє 

не тільки отримати загальне уявлення про рівень 

насиченості кожного з регіонів України небан-

ківськими фінансовими послугами в розрізі кож-

ного із сегментів ринку, але й провести аналіз 

стосовно кожного з них. Ця методика може ви-

користовуватися на практиці в якості норматив-

ного інструмента моніторингу стану розвитку 

небанківських фінансових послуг у регіонах 

України. Розраховане значення інтегрального 

показника дозволяє виділити розвинуті та депре-

сивні регіони з точки зору розвитку ринків неба-

нківських фінансових послуг. 
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