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О. П. Сідельник
Зàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíтîсïðîмîæíîсті 

íåáàíêіâсüêèх фіíàíсîâèх óстàíîâ

Досліджено теоретико-методологічні аспекти щодо підвищення конкуренто-
спроможності небанківськими фінансовими установами на ринку фінансових послуг 
України. Запропоноване визначення термінів «небанківські фінансові установи» та 
обґрунтовано науково-методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності небанківських 
фінансових установ, розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізму державного 
впливу на підвищення їх конкурентоспроможності. Запропоновано заходи щодо 
позиціонування небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг з метою 
забезпечення їх конкурентоспроможності. 
Ключові слова: небанківські фінансові установи, конкурентоспроможність небанків-
ських фінансових установ, фінансові посередники, конкуренція.1 

Небанківські фінансові установи – об’єктивно необхідне явище в 
ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³, âîíè íå ò³ëüêè є ïîòóæíèìè êîíêóðåíòàìè áàíê³â 
ó áîðîòüá³ çà â³ëüí³ ãðîøîâ³ êàï³òàëè, ùî ñàìî ïî ñîá³ ìàє ïîçèòèâíå 
çíà÷åííÿ, à òàêîæ âèñòóïàþòü ïîñòà÷àëüíèêàìè ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, 
âèêîíàííÿ ÿêèõ íå âèã³äíå ÷è çàêîíîäàâ÷î çàáîðîíåíå áàíêàì. Äî 
íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ â Óêðà¿í³ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì 
â³äíîñÿòü: ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿, íåäåðæàâí³ ïåíñ³éí³ ôîíäè, ³íâåñòèö³éí³ ³ 
ô³íàíñîâ³ êîìïàí³¿, êðåäèòí³ ñï³ëêè, ë³çèíãîâ³ êîìïàí³¿, ëîìáàðäè, äîâ³ð÷³ 
òîâàðèñòâà òîùî. Íà ñüîãîäí³ ö³ óñòàíîâè ìàþòü çíà÷íèé ïîòåíö³àë äëÿ 
äîñÿãíåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ïðîòå 
íå âèêîðèñòîâóþòü éîãî ïîâíîþ ì³ðîþ. 

Ïðîáëåìàì ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 
ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòè áàãàòüîõ â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â: Î. Бàðàíîâñüêîãî, 
Ç. Вàòàìàíþêà, Í. Вíóêîâî¿, Î. Вîâ÷àê, Î. Äîðîø, Ï. Çèìîâà, Ñ. Çóáèê, 
². Êàðàêóëîâî¿, Ì. Êîçîð³ç, В. Êîðíєєâà, Ð. Êîöîâñüêî¿, А. Êóçíєöîâî¿, 
А. Êðèêë³é, Ì. Ëàï³øêî, Ñ. Ìàñëîâî¿, В. Ì³ùåíêà, ². Íåäáàєâà, 
Î. Îâ÷èíí³êîâî¿, Г. Ïàðòèí, А. Ïåðåñàäè, Ñ. Ðåâåð÷óêà, Ì. Ñàâëóêà, 
Ò. Ñìîâæåíêî, Í. Òêà÷åíêî, В. Óíèíåöü-Хîäàê³âñüêî¿, В. Шåëóäüêî, 
². Шêîëüíèê, Ñ. Чåðêàñîâî¿ òà ³í. 

Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ òà ïðèêëàäí³ ïèòàííÿ ðîçâèòêó êîíêóðåíö³¿ 
òà çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ âèñâ³òëåíî ó íàóêîâèõ ïðàöÿõ 
Ì. Ïîðòåðà ³ Ê. Ïðàõàëàäà. Íà äîñë³äæåííÿ öèõ àâòîð³â ó ñâî¿õ ðîáîòàõ, 
ùî ñòîñóþòüñÿ îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, 
îïèðàþòüñÿ Ì. Бëàóã, Î. Вàñþðåíêî, Г. Êóçèêîâ, Ô. Шïèã, ². Цþáåð 
òà ³í.

В³ääàþ÷è íàëåæíå íàóêîâèì íàïðàöþâàííÿì â³ò÷èçíÿíèõ òà 
çàðóá³æíèõ â÷åíèõ ç äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè, ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ³ñíóє ïîòðåáà 
â ¿¿ ïîäàëüøîìó äîñë³äæåíí³. В åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ òà â íîðìàòèâíèõ 
äîêóìåíòàõ â³äñóòíє ÷³òêå âèçíà÷åííÿ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 
òà ³ñíóþòü ðîçá³æíîñò³ ùîäî ¿õ êëàñèô³êàö³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîïîíóєìî 
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власне визначення: небанківські фінансові установи – це професійні 
ó÷àñíèêè ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ùî ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà íàäàíí³ îäí³є¿ 
àáî ê³ëüêîõ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã îêðåìîìó ñåãìåíòó êë³єíò³â øëÿõîì 
àêóìóëÿö³¿ òà ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâî â³ëüíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ô³çè÷íèõ 
òà þðèäè÷íèõ îñ³á íà ô³íàíñîâîìó ðèíêó, à ¿õ êëàñèô³êàö³þ ðîçøèðåíî 
òàêèìè îçíàêàìè: âèäè îïåðàö³é, âèäè íàäàíèõ ïîñëóã, ãðóïè ñïîæèâà÷³â, 
ôîðìà âëàñíîñò³, ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü, ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ (ñòðàõîâ³, íåäåðæàâíîãî 
ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, êðåäèòí³, ³íâåñòèö³éí³ óñòàíîâè). Òàêèé ï³äõ³ä äàє 
ìîæëèâ³ñòü ñèñòåìàòèçóâàòè íåáàíê³âñüê³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè â³äïîâ³äíî äî 
ñôåð êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.

Êîíêóðåíö³ÿ ó ñôåð³ íåáàí ê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ ìàє 
õàðàêòåðí³ ðèñè, ùî âèçíà÷àþòü ¿¿ îñîáëèâå ì³ñöå â òåîð³¿ êîíêóðåíö³¿ 
òà â³äð³çíÿþòü â³ä êîíêóðåíö³¿ â ³íøèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè. Äî òàêèõ 
îñîáëèâîñòåé ñë³ä â³äíåñòè: ðîçâèíåí³ñòü ôîðì êîíêóðåíö³¿ ³ âèñîêèé 
ð³âåíü ¿¿ ³íòåíñèâíîñò³; ñóá’єêòàìè êîíêóðåíö³¿ âèñòóïàþòü íå ò³ëüêè 
íåáàíê³âñüê³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè, à òàêîæ áàíêè; êîíêóðåíòíå ñåðåäîâèùå 
ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ÿâëÿє ñîáîþ ÷èñëåíí³ ñåêòîðè, â êîæíîìó 
ç ÿêèõ íåáàíê³âñüê³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè ìîæóòü âèñòóïàòè â ðîë³ ÿê 
ïðîäàâö³â, òàê ³ ïîêóïö³â; êîíêóðåíö³ÿ ñåðåä íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ 
óñòàíîâ ìàє çäåá³ëü øîãî âèäîâèé õàðàêòåð, ùî ïîâ’ÿçàíî ç³ çíà÷íèì 
ð³âíåì äèôåðåíö³àö³¿ ô³íàí ñîâèõ ïîñëóã; ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ïîñëóãè, ÿê³ 
íàäàþòüñÿ íåáàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè, íå ìàþòü êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ 
áàíê³âñüêèõ çàì³ííèê³â (ñóáñòèòóò³â).

Íà îñíîâ³ óçàãàëüíåííÿ òà ñèñòåìàòèçàö³¿ ïîãëÿä³â âèäàòíèõ 
åêîíîì³ñò³â [1; 4] íà ïðîáëåìó êîíêóðåíö³¿ òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
ô³íàíñîâèõ ïîñåðåäíèê³â ïðîïîíóєìî ðîçãëÿäàòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü 
íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ ÿê ðèíêîâó ïîçèö³þ óñòàíîâè, ÿêà 
õàðàêòåðèçóєòüñÿ åôåêòèâí³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ òà çäàòí³ñòþ íàäàâàòè ÿê³ñí³ ô³íàíñîâ³ 
ïîñëóãè â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá êë³єíò³â ³ äëÿ íèõ âèä³ëèòè ó ô³íàíñîâîìó 
ñåêòîð³ òðè ð³âí³ êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè: êîíêóðåíö³ÿ ì³æ íåáàíê³âñüêèìè 
óñòàíîâàìè (ì³æãðóïîâà); êîíêóðåíö³ÿ ì³æ íåáàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè òà 
áàíêàìè (ì³æâèäîâà); êîíêóðåíö³ÿ âñåðåäèí³ îêðåìîãî âèäó íåáàíê³âñüêèõ 
óñòàíîâ (âíóòð³øíüîãðóïîâà).

Åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ â óìîâàõ 
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè â³äáóâàєòüñÿ çà óìîâ íàÿâíîñò³ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäî-
âèùà íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã. Êîíêóðåíòíå ñåðåäîâèùå íåáàíê³âñüêèõ 
фінансових установ на ринку фінансових послуг – це специфічна сфера 
êîíêóðåíòíî¿ âçàєìîä³¿ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ïîâåä³íêà 
ÿêèõ ôîðìóєòüñÿ çà óìîâ ñóêóïíîñò³ ÷èííèê³â, ùî âèçíà÷àþòü â³ä-
ïîâ³äíèé ð³âåíü ðîçâèòêó ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã. Чèííèêè âïëèâó íà 
êîíêóðåíòíå ñåðåäîâèùå äîö³ëüíî ãðóïóâàòè çà òàêèìè îçíàêàìè: ÷èííèêè 
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ïðÿìî¿ ä³¿ (äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ, ñóá’єêòè 
ðèíêó, óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ðèíêó ö³ííèõ 
ïàïåð³â òà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàï³òàë³â, ³íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå); 
÷èííèêè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà íåïðÿìî¿ ä³¿ (íàóêîâî-òåõí³÷íèé 
ïðîãðåñ, ñèñòåìà åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí â äåðæàâ³, ïîë³òè÷í³ îáñòàâèíè, 
ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³ îáñòàâèíè, ðåã³îíàëüí³ òà ïðèðîäí³ óìîâè, åêîíîì³÷íå 
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ñåðåäîâèùå, ì³æíàðîäíà ñèòóàö³ÿ); ÷èííèêè âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà 
(ñèñòåìà ìåíåäæìåíòó, ñèñòåìà ìàðêåòèíãó, òåõí³÷í³ çàñîáè òà òåõíîëîã³¿, 
ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ, íàÿâí³ñòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ïåðñîíàëó). 
Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ [3] ï³äòâåðäèëî âèñíîâîê, ùî êîæåí ÷èííèê, ÿêèé 
âïëèâàє íà ôîðìóâàííÿ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ 
ïîñëóã äëÿ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ³íøèìè 
³ çàëåæèòü â³ä íèõ. 

 

Рис. 1. Схема послідовності проведення аналізу та оцінки 
конкурентоспроможності небанківських установ (Власна розробка автора) 
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Ó çâ’ÿçêó ç³ ñêëàäí³ñòþ òà áàãàòîàñïåêòí³ñòþ ïðîáëåìè îö³íêè 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ äîö³ëüíèì є 
ïîåòàïíå ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ä³ÿëüíîñò³ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 
³ç âèä³ëåííÿì òðüîõ åòàï³â: ï³äãîòîâ÷îãî, àíàë³òè÷íî-ðîçðàõóíêîâîãî, 
ôîðìóâàííÿ âèñíîâê³â òà âèçíà÷åííÿ íàïðÿì³â âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â 
àíàë³çó äëÿ ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íåáàíê³âñüêèõ 
ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ (ðèñ. 1). 

Îö³íêó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 
íåîáõ³äíî ïðîâàäèòè íà òðüîõ ð³âíÿõ êîíêóðåíö³¿ (ì³æ íåáàíê³âñüêèìè 
óñòàíîâàìè òà áàíêàìè; ì³æ îêðåìèìè âèäàìè íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ 
óñòàíîâ; óñåðåäèí³ îêðåìîãî âèäó íåáàíê³âñüêèõ óñòàíîâ), îñê³ëüêè 
ñóá’єêòàìè êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã є: áàíêè, ñòðàõîâ³ 
êîìïàí³¿, êðåäèòí³ ñï³ëêè, íåäåðæàâí³ ïåíñ³éí³ ôîíäè, ë³çèíãîâ³ òà 
ôàêòîðèíãîâ³ êîìïàí³¿, ô³íàíñîâ³ êîìïàí³¿, ëîìáàðäè, äîâ³ð÷³ òîâàðèñòâà, 
а об’єктами конкуренції – найпоширеніші сегменти ринку фінансових 
ïîñëóã, ó ìåæàõ ÿêèõ êîíêóðóþòü ö³ óñòàíîâè.

Аíàë³ç êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 
ïðîâîäèâñÿ íà îñíîâ³ ïîð³âíÿííÿ ïîêàçíèê³â ðîçì³ðó àêòèâ³â, îáñÿã³â 
³ ÷àñòêè êðåäèòóâàííÿ, çàëó÷åíèõ êîøò³â; ö³í íà ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè, 
ïîâíîòè ìåðåæ³ ô³ë³é òà ðåã³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ, 
÷àñòêè îõîïëåííÿ íèìè ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã. Ïðîòå êîíêóðåíö³þ 
áàíêàì, çîêðåìà â çàëó÷åíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â, ìîæóòü ñêëàñòè ëèøå 
êðåäèòí³ ñï³ëêè çà ðàõóíîê âèùèõ ïðîöåíòíèõ ñòàâîê çà äåïîçèòàìè 
ñâî¿õ ÷ëåí³â. 

Ìîæëèâèì є ðîçðàõóíîê ïîêàçíèêà «÷àñòêà îõîïëåííÿ ðèíêó 
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã íåáàíê³âñüêèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè» (×Ф) çà 
ôîðìóëîþ:

 
,  (1)

äå  Ф  – чисельність фізичних осіб, споживачів даних фінансових послуг;
  ÍÅ  – загальна чисельність населення, зайнятого економічною діяльністю. 

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîòåíö³éíî¿ ìîæëèâîñò³ ïðîñóâàííÿ íà ðèíêó ïåâíèõ 
íåáàíê³âñüêèõ ïîñëóã íåîáõ³äíî ðîçðàõîâóâàòè ïîêàçíèê ð³âíÿ ïîòåíö³éíî¿ 
ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó (×Фï) ÿê ð³çíèöþ ì³æ ïîòåíö³éíî ìîæëèâèì ð³âíåì 
îõîïëåííÿ ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã (äîð³âíþє 1) ³ ôàêòè÷íèì éîãî 
çíà÷åííÿì (×Ф). 

 ЧФп = 1 – ЧФ ,  (2)

де  1 – потенційно можливий рівень;
 ЧФ  – фактична частка охоплення ринку фінансових послуг.

Вèçíà÷àëüíèì àñïåêòîì çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
íåáàíê³âñüêèõ óñòàíîâ є ïîáóäîâà ïðîöåäóðè ¿õ êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ 
ñòðàòåã³¿, îñíîâîþ ÿêî¿ є ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ö³є¿ 
ñòðàòåã³¿, ÿêèé ïîâèíåí â³äáóâàòèñÿ ç äîòðèìàííÿì ïåâíî¿ ïîñë³äîâíîñò³, 
³ çâîðîòíîãî âïëèâó íà êîæíîìó åòàï³, ç óðàõóâàííÿì êîíêóðåíòíèõ 
ïåðåâàã íåáàíê³âñüêèõ óñòàíîâ íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, çà óìîâ 
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Рис. 2. Механізм державного впливу на підвищення конкурентоспроможності 
небанківських фінансових установ (Власна розробка автора) 
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äîñÿãíåííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ³ äðóãîðÿäíèõ ö³ëåé çà íàïðÿìàìè: ìàðêåòèíã, 
óïðàâë³ííÿ, îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íèé òà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê. 
Äîòðèìàííÿ ö³є¿ ïðîöåäóðè íåáàíê³âñüêèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè 
çàáåçïå÷èòü ï³äòðèìêó òà ïîñèëèòü ¿õ êîíêóðåíòíó ïîçèö³þ íà ðèíêó 
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.

Вèçíà÷àëüíèì ÷èííèêîì çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
íåáàíê³âñüêèõ óñòàíîâ íà ô³íàíñîâîìó ðèíêó є ïðîöåñ äåðæàâíîãî 
ðåãóëþâàííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³. Íà íàøó äóìêó, íåîáõ³äíî óäîñêîíàëèòè 
ìåõàí³çì äåðæàâíîãî âïëèâó íà ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ íà îñíîâ³ ïîáóäîâè ö³ë³ñíî¿ 
ñèñòåìè âçàєìîçâ’ÿçê³â ³íñòèòóö³éíî¿ ñòðóêòóðè, êîíöåïòóàëüíèõ 
çàñàä òà ³íñòðóìåíò³â âïëèâó (ðèñ. 2). Òàêîæ ïîòð³áíî âíåñòè çì³íè äî 
çàêîíîäàâñòâà ùîäî ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïåðåðîçïîä³ëîì 
ïîâíîâàæåíü îðãàí³â íàãëÿäó, çîêðåìà: Äåðæô³íïîñëóã íàäàòè ïðàâî 
ðåєñòðóâàòè (íàäàâàòè ñòàòóñ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè), ë³öåíçóâàòè 
(íàäàâàòè ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã çà âèäàìè), 
êîíòðîëþâàòè (âñòàíîâëþâàòè íîðìàòèâè, çâ³òí³ñòü òîùî) äëÿ âñ³õ áåç 
âèíÿòêó íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ áàçóєòüñÿ 
íà çàëó÷åíí³ òà ðîçì³ùåíí³ çàëó÷åíèõ êîøò³â; äî êîìïåòåíö³¿ ÄÊЦÏÔÐ 
íåîáõ³äíî â³äíåñòè ïèòàííÿ íàãëÿäó çà îïåðàö³ÿìè ç ö³ííèìè ïàïåðà-
ìè, ùî ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ó ôîðì³ ðåєñòðàö³¿ òàêèõ îïåðàö³é (âèïóñêó, 
åì³ñ³¿ ö³ííèõ ïàïåð³â òîùî), ¿õ ë³öåíçóâàííÿ òà êîíòðîëþ çà íèìè. 
Ìåõàí³çì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ìàє ґðóíòóâàòèñÿ íà ðîçðîáëåíí³ 
òà ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ; 
âñòàíîâëåíí³ єäèíèõ âèìîã äî ñòàíäàðò³â íàäàííÿ íåáàíê³âñüêèõ 
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã; ãàðìîí³çàö³¿ çàêîíîäàâñòâà, íà îñíîâ³ ÿêîãî 
ôóíêö³îíóþòü íåáàíê³âñüê³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè ç єâðîïåéñüêèìè 
ñòàíäàðòàìè; ïðèâåäåíí³ ñòà òèñòè÷íî¿ ³ áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíîñò³ 
íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç ì³æíàðîäíèìè 
ñòàíäàðòàìè; âèð³øåíí³ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³ 
â³äïðàöþâàíí³ êðè òåð³¿â ³ ïðîöåäóð îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ íåáàíê³âñüêèõ 
ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ïðîâåäåíí³ ¿õ ïîñò³éíîãî ìî í³òîðèíãó; ïîñèëåíí³ 
âèìîã äî êàï³òàë³çàö³¿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ïëàòîñïðîìîæ íîñò³ 
íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ë³êâ³äíîñò³ ¿õ àêòèâ³â, à òàêîæ 
äîâ³ðè äî íèõ ç áîêó ïîòåíö³éíèõ êë³єíò³â; êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè òà 
ðåêîìåíäàö³éíîìó ï³äõîä³ ùîäî ñï³âïðàö³ ç àñîö³àö³ÿìè îêðåìèõ âèä³â 
íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ. 

Ïîçèö³îíóâàííÿ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ є âàæëèâèì 
çàñîáîì ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ¿õ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà ôîðìóâàííÿ 
êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ÿêå âêëþ÷àє êîìïëåêñ 
çàõîä³â, ùî ñïðèÿòèìóòü ðîçøèðåííþ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ íåáàíê³âñüêèõ 
ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ ïîñëóã, ÿê³ âîíè íàäàþòü, 
ôîðìóâàííþ äîâ³ðè äî íèõ ç áîêó ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â òà êë³єíò³â çà 
ðàõóíîê ðåàë³çàö³¿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîìîö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ Äåðæô³íïîñëóã, àñîö³àö³é, îá’єäíàíü íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ 
óñòàíîâ òà ñàìèõ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ. Ïîçèö³îíóâàííÿ 
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íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ íåîáõ³äíî ïðîâàäèòè íà îñíîâ³ 
ïîñë³äîâíîñò³ âïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â (ðèñ. 3).

Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ äîâ³ðè äî íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ 
óñòàíîâ ïîòðåáóє ðîçðîáëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ñïåö³àëüíî¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè 
«Ïîâåðíåííÿ äîâ³ðè íàñåëåííÿ äî ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ», à ç ìåòîþ 
çàáåçïå÷åííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó òà óíèêíåííÿ ðåïóòàö³éíèõ ðèçèê³â 
íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ íåîáõ³äíî ñòâîðèòè áàãàòîð³âíåâó 
ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ðåíîìå, âêëþ÷àþ÷è äî ¿¿ ñêëàäó ïðîô³ëüí³ äåðæàâí³ 
óñòàíîâè (íàñàìïåðåä Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â, 
Äåðæô³íïîñëóã, ÄÊЦÏÔÐ òà ³íøèõ), îêðåì³ áàíê³âñüê³ òà íåáàíê³âñüê³ 

 

Рис. 3. Позиціонування небанківських фінансових установ  
на ринку фінансових послуг (Власна розробка автора_ 
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ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè. Ïîòð³áíà ìàñøòàáíà ïðîñâ³ò íèöüêà ïðîãðàìà äëÿ 
æóðíàë³ñò³â, íèçêà PR-çàõîä³â çà ó÷àñò³ ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ 
îðãàí³çàö³é, ÿê³ ñâ³ä÷èëè á ïðî ñòàá³ëüí³ñòü ³ ïåðñïåêòèâè ñåêòîðó. 
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Сидельник Е. П. Обеспечение конкурентоспособности небанковских финансовых 
учреждений.

Исследованы теоретико-методологические аспекты по повышению конку рен-
тоспособности небанковскими финансовыми учреждениями на рынке финансовых услуг 
Украины. Предложено определение терминов «небанковские финансовые учреждения» и 
обоснованы научно-методические подходы к оценке конкурентоспособности небанковс-
ких финансовых учреждений, разработаны рекомендации по совершенствованию 
механизма государственного воздействия на повышение их конкурентоспособности. 
Предложены мероприятия к позиционированию небанковских финансовых учреждений 
на рынке финансовых услуг с целью обеспечения их конкурентоспособности.
Ключевые слова: небанковские финансовые учреждения, конкурентоспособность 
небанковских финансовых учреждений, финансовые посредники, конкуренция.

Sidelnyk O. P. Maintenance of Non-Bank Financial Institutions Competitiveness. 
Theoretical and methodological aspects of competitiveness improvement by non-bank financial 
institutions at financial services market in Ukraine are examined. Definition of term “non-bank 
financial institutions” is proposed and scientific and methodical approaches to assessing the 
competitiveness of non-bank financial institutions are substantiated. Recommendations for 
improving the mechanism of state influence on increase of their competitiveness are developed. 
The measures for positioning non-bank financial institutions at financial services market in 
order to ensure their competitiveness are proposed.
Keywords: non-bank financial institutions, non-banking financial institutions competitiveness, 
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