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КЛАСИФІКАЦІЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ЯК ІНСТРУМЕНТ
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
CLASSIFICATION OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS AS A TOOL
FOR IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT
OF FINANCIAL SECTOR OF THE ECONOMY IN UKRAINE
У статті розглянуто класифікаційні підходи до групування небанківських фінансових установ
на основі виокремлення спільних рис, які повинні стати основою побудови системи порівнянних показників оцінки ефективності їх діяльності. Існуючі класифікаційні підходи щодо небанківських фінансових установ свідчать про відсутність єдиної думки як серед науковців, так і на законодавчонормативному рівні. Визначено, що визначальним критерієм вибору класифікаційної ознаки поділу
небанківських фінансових установ є потреби користувачів інформації. Обґрунтовано виокремлення
двох груп небанківських фінансових установ за ознакою спорідненості надаваних послуг: фінансовокредитні і страхові установи, з метою оптимального розподілу функцій регуляторів ринку фінансових послуг, а також стандартизації підходів до організації бухгалтерського обліку та побудови оптимальної системи показників фінансової звітності, як джерела прийняття рішень задля реалізації
Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг.
Ключові слова: фінансові посередники, небанківські фінансові установи, небанківські фінансово-кредитні установи, фінансова послуга, ринок фінансових послуг.
Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку фінансових систем розвинених країн світу
свідчать про дедалі вагомішу роль у мобілізації фінансових ресурсів саме фінансових посередників,
типи і види яких визначаються рівнем розвитку фінансових відносин. Важливе місце серед фінансових посередників займають небанківські фінансові установи, кожен вид яких відіграє свою роль, має
свої функції та призначення. Існуюче розмаїття небанківських фінансових установ в Україні вимагає
застосування, з одного боку, специфічних підходів до їх державного регулювання, а, з іншого, універсальних заходів відродження і розвитку ринку фінансових послуг. Вирішення зазначеної проблеми передбачає виокремлення спільних рис групування небанківських фінансових установ, які повинні стати основою побудови системи порівняних показників оцінки ефективності їх діяльності, результати якої стануть інформаційною базою для прийняття ефективних рішень з метою реалізації Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг та забезпечення
ефективного управління ними на рівні держави.
Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Питанням класифікації небанківських фінансових установ приділяли увагу у своїх працях такі вітчизняні науковці як Дорош О. Л. [6], Зимовець В. В., Зубик С. П. [12], Каракулова І. С. [13], Корнєєв В. В. [18], Рубанов П. М. [28], Сідельник О. П. [30], Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич О. І., Лятамбор О. А. [31] та інші. Враховуючи ґрунтовність проведених досліджень, доводиться констатувати відсутність станом на сьогодні
єдиної системи класифікації небанківських фінансових установ. Крім того, немає єдиного класифікаційного підходу і в площині законодавчо-нормативної бази.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження видів небанківських фінансових
установ як фінансових посередників, окреслення їх функціональних особливостей, а також визначення класифікаційної ознаки для побудови оптимальної системи показників фінансової звітності як
джерела прийняття рішень, особливо на рівні держави задля управління фінансовим сектором.
Викладення основного матеріалу дослідження. Вітчизняна фінансова система пройшла складний етап становлення, який дав поштовх до появи та розвитку різних видів небанківських фінансових установ. Різноманітність таких установ була відповіддю фінансової системи на виклики та потреби суспільства.
Вітчизняним законодавством для небанківських фінансових установ, які мають намір надавати
фінансові послуги, передбачено обов’язковість внесення інформації про них до Державного реєстру
фінансових установ, адміністратором якого є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [11].
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Відповідно до інформації, представленої на офіційному сайті Нацкомфінпослуг, до небанківських фінансових установ відносяться:
- страхові компанії;
- кредитні установи (кредитні спілки, інші кредитні установи, юридичні особи публічного
права);
- недержавні пенсійні фонди;
- ломбарди;
- фінансові компанії (лізінгодавці, факторингові компанії, управителі ФОН (фонд операцій з
нерухомістю) і ФФБ (фонди фінансування будівництва), адміністратори фінансових активів для придбання товарів у групах) (табл. 1) [21].
Аналогічний перелік небанківських фінансових установ передбачено Положенням про Державний реєстр фінансових установ, але тільки в частині особливостей їх реєстрації [23], а от сам Державний реєстр фінансових установ презентує дещо інший перелік, в якому:
- додатково з’являються адміністратори недержавних пенсійних фондів;
- довірчі товариства виокремленні зі складу фінансових компаній;
- юридичні особи публічного права не виокремлюються, а включаються до складу інших кредитних установ (табл. 1) [21].
Найбільш деталізований перелік видів небанківських фінансових установ представлено в Комплексній інформаційній системі Нацкомфінпослуг, в якій, окрім визначених Державним реєстром
фінансових установ, додатково виокремлені інші фінансові компанії, що включають недержавні пенсійні фонди, створені до набрання чинності Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»
(табл. 1) [17].
Отже, Нацкомфінпослуг, як регулятор ринку фінансових послуг не презентує чітких класифікаційних ознак небанківських фінансових установ, оскільки поряд з групами (наприклад, кредитні
установи) виділяються не згруповані види установ. Окрім того, такі фінансові установи як ломбарди і
фінансові компанії також є кредитними установами, хоча не включені в групу. Відповідно, можна
виділити єдину класифікаційну ознаку інформації, представленої на офіційному сайті Нацкомфінпослуг щодо небанківських фінансових установ, – це їх вид.
Таблиця 1
Види небанківських фінансових установ за даними Нацкомфінпослуг
Види небанківських фінансових установ

Детально кожен вид небанківських фінансових установ відповідно до наведеного переліку систематизовано в табл. 2.
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Страхові компанії
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Визначення
фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою
відповідальністю згідно із Законом України «Про господарські товариства», з урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та інших особливостей, передбачених Законом
України «Про страхування», а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності [10]
Кредитні спілки
неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на
кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки [8]
Інші кредитні установи
фінансова установа, яка відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право надавати фінансові кредити на власний ризик (окрім кредитних спілок, юридичні особи
публічного права, фінансових компаній)
Кредитні установи - юри- фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади
дичні особи публічного Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги
права
(крім фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій; Державної казначейської служби
України; державних цільових фондів) [23]
Недержавні пенсійні фон- юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус
ди
неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою
накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному порядку [9]
Ломбарди
фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним
особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання
супутніх послуг ломбарду [24]
Фінансові компанії
фінансова установа, яка надає фінансові послуги, державне регулювання яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції Нацкомфінпослуг, та яка не є страховиком, фінансовою установою, яка надає послуги з накопичувального пенсійного забезпечення, фінансовою установою - юридичною особою публічного права, а також кредитною установою, у тому числі кредитною спілкою та ломбардом [23]
Довірчі товариства
товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників [4]
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Таблиця 3
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Систематизовано на основі джерел [1-3, 6, 7, 12-14, 18, 19, 22, 25-28, 30-33].
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Типи послуг, які надаються клієнтам
Функціональні особливості
(сфери професійної діяльності; характер
залучення вільних грошових коштів
кредиторів; методи акумуляції коштів)
Форма господарювання організаційна
Функції
Види установ
Форма власності
Групи (категорії) споживачів
Мета діяльності
Територія діяльності
Робота з коштами
Напрям використання залучених коштів
Адміністративне підпорядкування регулюючим органам
Спосіб організації
Тривалість дії операцій
Форми послуг
Належність до промислово-фінансових
груп (конгломератів)
Участь в інвестиційних процесах
Рівень доступності фінансових послуг

Зимовець В.В.,
Зубик С.П.

Ознаки класифікації

Прямухіна Н.В.

Класифікаційні ознаки поділу небанківських фінансових установ
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Однак вибір класифікаційних ознак, їх комбінація, а також глибина деталізації визначається
споживачами інформації, які мають інтерес до результатів діяльності та фінансового стану небанківських фінансових установ.
Вид небанківських фінансових установ є однією з найчастіше використовуваних ознак їх класифікації (табл. 3) [22, 26, 3, 30, 1, 13], однак розповсюдженою класифікаційною ознакою також є їх
функціональні особливості [25, 18, 31, 7, 32, 30, 1, 2, 14, 28,], згідно яких здійснюється поділ на:
- депозитні небанківські фінансові установи – фінансові установи, що отримали право залучати внески (вклади) на депозитні рахунки. До них відносяться кредитні спілки, ощадно-позикові установи. Окрім небанківських фінансових установ до даної групи відносяться і банки;
- контрактні (договірні) ощадні небанківські фінансові установи – фінансові установи, що залучають кошти за рахунок періодичних внесків на довгостроковий період на умовах договору. Їх основною функцією є забезпечення своєчасних пенсійних і страхових виплат клієнтам;
- інвестиційні небанківські фінансові установи – фінансові установи, що формують свої фінансові ресурси за рахунок продажу кредиторам власних акцій, облігацій, паїв тощо. До них відносяться
фінансові компанії.
Поділ небанківських фінансових установ на групи не обмежується розглянутими ознаками, тому доречним буде окреслити й інші класифікаційні підходи (за формою власності, видами послуг, що
надаються клієнтам та ін.) [30, 1, 25, 27, 2, 13, 22, 19, 14, 15, 23, 33], які забезпечують задоволення
потреб користувачів (табл. 3).
Різні ознаки класифікації можуть використовуватись регуляторами ринку фінансових послуг та
іншими органами влади (наприклад, Державною службою статистики України) для підготовки аналітичних звітів на національному рівні з метою впливу на різні сегменти фінансового ринку. Рішення
щодо обраної класифікації залежить від Стратегії і стану розвитку фінансового сектору кожної конкретної країни, визначається національними особливостями.
Класифікація небанківських фінансових установ у зарубіжних джерелах має спільні риси із наведеними вище вітчизняними підходами до групування (табл. 4). Можна стверджувати про наявність
неоднозначності у класифікації небанківських фінансових установ. Аналогічно вітчизняним підходам, у зарубіжних джерелах виокремлюються такі ознаки класифікації як види фінансових установ та
надавані ними послуги.
Окрім того, з метою формування бази макроекономічних показників, придатних для аналізу та
оцінки результатів розвитку економіки, інформація про діяльність інституціональних одиниць систематизується за секторами економіки відповідно до вимог Державної служби статистики України [16],
які використовують методологічні принципи міжнародного стандарту Системи національних рахунків 2008 року [29]. Як інституціональні одиниці, небанківські фінансові установи відносяться до сектору фінансових корпорацій, який поділяється на підсектори:
- корпорації, що приймають депозити;
- фонди грошового ринку;
- інвестиційні фонди негрошового ринку;
- інші фінансові посередники, окрім страхових корпорацій і пенсійних фондів (корпорації, які
зайняті наданням фінансових послуг від власного імені шляхом прийняття зобов'язань у формі, відмінній від грошової, депозитів або близьких аналогів депозитів, з метою придбання фінансових активів, беручи участь у фінансових операціях на ринку. Характерна особливість фінансового посередництва полягає в тому, що операції, що відображаються на обох сторонах балансу активів і пасивів,
здійснюються на відкритих ринках);
- допоміжні фінансові корпорації;
- кептивні фінансові установи;
- страхові корпорації;
- пенсійні фонди [16].
Оскільки чіткого поділу небанківських фінансових установ нормативними актами на підсектори не передбачено, то доречним буде деталізувати які саме підсектори сектору фінансових корпорацій містять інформацію про небанківські фінансові установи і які саме їх види. До того ж, в межах
кожного підсектору небанківські фінансові установи поділяються відповідно до того, чи є вони
об’єктом державного, приватного або іноземного контролю.
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Таблиця 4
Класифікація небанківських фінансових установ у зарубіжних джерелах
№
1

Джерело
Patrice Muller, Graham Bishop,
Shaan Devnani, Mark Lewis and
Rohit Ladher. Non-bank financial
institutions: Assessment of their
impact on the stability of the
financial system

2

Rădiţa Corcheş, Cristian Dima.
Non-Bank Financial Institutions.
Types and Functions

3

Nataliya Оrlova. Issues of non bank
financial institutions investment
activity in Ukraine

4

K. Basu, Non-Banking Financial
Companies

5

Shweta Singh, Anuj Pratap Singh
and Sharad Tiwari. The Role &
Regulations of NBFCs (Non
Banking Finance Companies) in
India
Carmichael Jeffrey; Pomerleano
Michael. The Development and
Regulation of Non-Bank Financial
Institutions

6

Класифікація
- money market funds/money market mutual funds (фонди грошового ринку/взаємні фонди грошового ринку);
- private equity firms (приватні інвестиційні компанії);
- hedge funds (хедж-фонди/інвестиційні фонди);
- pension funds (пенсійні фонди);
- insurance undertakings (страхування життя);
- central counterparties (центральні контрагенти) [36]
- credit unions (кредитні спілки кредитні спілки);
- pawnshops (ломбарди);
- finance companies (фінансові компанії);
- credit societies or pension funds (кредитні товариства або
пенсійні фонди) [38].
- страхові компанії;
- пенсійні фонди;
- кредитні спілки;
- інституції спільного інвестування;
- фінансові компанії;
- ломбарди;
- лізингові компанії [34].
- these are equipment-leasing companies (EL) (лізингові компанії);
- hire purchase companies (HP);
- investment companies, loan companies (LCs) (інвестиційні та
кредитні компанії);
- mutual benefit financial companies (MBFC) (фінансові компанії
взаємної вигоди);
- miscellaneous non-banking companies (MNBC) (інші небанківські
фінансові компанії);
- housing finance companies (HFC) (житлово-фінансові компанії);
- insurance companies (IC) (страхові компанії);
- stock broking companies (SBC) (фондові посередницькі компанії);
- merchant banking companies (MBC) (торговці банківських
компаній) [35]
- deposit taking institutions (депозитні установи (ощадні, кредитні
спілки);
- risk-pooling institutions (установи, що забезпечують об'єднання
ризиків (наприклад страхові компанії);
- contractual savings institutions (Контрактні ощадні установи (наприклад взаємні фонди, пенсійні фонди, інші інвестиційні інститути);
- market makers (маркет-мейкери (наприклад інвестиційні банки,
біржовики);
- specialized sectoral financiers (спеціалізовані галузеві фінансисти
(наприклад лізингові компанії);
- financial service providers (постачальники фінансових послуг
(наприклад брокери, інвестиційні консультанти). [37, 39]

З метою формування показників національних рахунків виробництва й утворення доходу передбачено поділ суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності, відповідно до якого
небанківські фінансові установи відносяться до секції К «Фінансова та страхова діяльність», що містить три групи (розділи):
- фінансові установи, що надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення;
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- фінансові установи, що надають послуги страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування;
- фінансові установи, що здійснюють допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування [15].
Оскільки деякі види небанківських фінансових установ, залежно від кількості і видів надаваних
ними фінансових послуг, можуть відноситись до різних груп фінансового сектору економіки, то визначальним в процесі класифікації за видами діяльності (галузями) є поняття «основного виду економічної діяльності», яке означає діяльність, що забезпечує максимальну частку загальної доданої вартості установи. Основний вид економічної діяльності визначається методом «top-down» і не
обов’язково створює 50 % або більше загальної доданої вартості одиниці. Метод «top-down» ґрунтується на ієрархічній структурі побудови класифікації: класифікація одиниці на найнижчому рівні має
відповідати її класифікації на більш високих рівнях структури [20].
З огляду на те, що одержати інформацію про додану вартість небанківських фінансових установ, створену кожною групою фінансової та страхової діяльності, майже неможливо, класифікацію
видів економічної діяльності варто здійснювати за допомогою іншого дозволеного критерію, що її
замінює – обсягу наданих фінансових послуг, що пов’язаний з кожним видом економічної діяльності.
Відповідно до виду економічної діяльності і характеру надаваних фінансових послуг небанківські фінансові установи доцільно поділити на фінансово-кредитні (кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії, інші кредитні установи, кредитні установи – юридичні особи публічного права) та
страхові (страхові компанії та недержавні пенсійні фонди) (рис. 1). До фінансово-кредитних небанківських фінансових установ віднесено установи, основним видом діяльності яких є кредитування, як
за рахунок залучених (кредитні установи), так і за рахунок власних коштів (фінансові установи).
Об’єднання в групу страхових компаній і недержавних пенсійних фондів обґрунтоване спорідненістю
ідеологій їх існування - захист від можливих втрат.
Небанківські фінансові установи
фінансово-кредитні установи

страхові установи

кредитні спілки

страхові компанії

ломбарди

недержавні пенсійні фонди

інші кредитні установи
кредитні установи – юридичні
особи публічного права

фінансові компанії
Рис. 1. Групування небанківських фінансових установ відповідно до характеру надаваних послуг

В основу класифікації покладено зміст послуг, що надасть можливість впорядкувати регуляторний вплив, а також визначити єдині підходи до організації бухгалтерського обліку та підготовки
звітності. Виділення вказаних ознак обумовлене принциповою відмінністю в якості та форматі надаваних послуг, регулювання яких на рівні країни передбачає застосування окремих методологічних
підходів і показників для моніторингу, впливу та контролю розвитку аналізованого сектору.
Висновки. Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що фінансовий ринок представлений різноманітними фінансовими посередниками, класифікація яких залежить від моделі економічної системи, рівня економічного розвитку країни, структури її економіки, політичних орієнтирів,
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форм і методів використання фінансових ресурсів, що зумовлені формами власності та організаційноправовими формами провадження діяльності фінансовими установами. Існуючі класифікаційні підходи щодо небанківських фінансових установ свідчать про відсутність єдиної думки як серед науковців, так і на законодавчо-нормативному рівні. Дослідженням встановлено, що визначальним критерієм вибору класифікаційної ознаки поділу небанківських фінансових установ є потреби користувачів
інформації. Виокремлення двох груп небанківських фінансових установ за ознакою спорідненості
надаваних послуг: фінансово-кредитні і страхові установи, надасть можливість оптимально розподілити функції регуляторів ринку фінансових послуг (Національний банк України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку), а також стандартизувати підходи до організації бухгалтерського
обліку та побудови оптимальної системи показників фінансової звітності, як джерела прийняття рішень задля реалізації Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг.
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O. Goncharenko
CLASSIFICATION OF NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS AS A TOOL
FOR IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT
OF FINANCIAL SECTOR OF THE ECONOMY IN UKRAINE
After a difficult phase of development, the domestic financial system gave rise to the emergence and
development of various types of non-bank financial institutions, the existing diversity of which requires, on
the one hand, application of specific approaches to their regulation by the state, and, on the other, universal
measures of revival and development of financial services market. Solving this problem involves separation
of common grouping features for non-bank financial institutions that have to become the basis of constructing a system of comparable indicators of the evaluation of their performance efficiency.
The purpose of the article is to study the types of non-bank financial institutions as financial intermediaries, to identify their functional features and determine the classification attribute to construct optimal
system of indicators of financial statements as a source for making decisions, especially at the state level, for
financial sector management.
The existing classification approaches related to non-banking financial institutions showed no consensus among scientists and at legislative and regulatory level. It was identified that the decisive criterion for
selecting classification attribute for the division of NBFIs are the needs of information users. Separation of
the two groups of non-bank financial institutions on the basis of kinship of services: financial and credit and
insurance institutions will provide an opportunity to better allocate the functions of financial services market
regulators and standardize approaches to accounting and building the optimal system of financial reporting
indicators as a source of decision making to implement the Strategy to reform the state regulation of nonbanking financial services markets.
Keywords: financial intermediaries, non-banking financial institutions, non-banking financial and
credit institutions, financial service, financial services market.
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