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Постановка проблеми. В умовах подаль-
шої трансформації вітчизняного фінансового 
сектору виникає необхідність подальших дослі-
джень діяльності небанківських фінансових уста-
нов та їхньої ролі у кредитування реального сек-
тору економіки [1, с. 4; 2, с. 19; 3, с. 42]. Зокрема, 
це стосується встановлення для небанківських 
фінансових установ обґрунтованих значень еко-
номічних нормативів, вдосконалення інституціо-
налізації їхньої діяльності на ринку фінансових 
послуг, поліпшення управління фінансовими ризи-
ками тощо [4, с. 47; 5, с. 15; 6, с. 38; 7, с. 30].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем регулювання і нагляду 
за діяльністю небанківських фінансових уста-
нов і посиленню їхньої ролі у фінансовій системі 
України присвячені праці таких авторів, як Т. Буй 
[23], В. Жупанин [4], І. Лютий [2], В. Міщенко 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
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IMPROVING MECHANISM OF ASSESSMENT OF RISKS  
OF NON-BANK CREDIT INSTITUTIONS IN UKRAINE

[1, 6], С. Міщенко [9, 15], С. Науменкова [8, 10, 
16], Т. Неклюдова [14], В. Опарін [24], Е. Панфі-
лова [17], В. Федосов [24] та інших. Разом із тим 
ціла низка питань, що пов’язані з регулюванням 
і наглядом за діяльністю вітчизняних установ 
небанківського фінансового сектору на ринку 
фінансових послуг, ще залишаються недослідже-
ними та потребують подальшого дослідження 
і практичного вирішення. Зокрема, це стосується 
вдосконалення механізмів оцінки ризиків діяль-
ності небанківських кредитних установ.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування підходів щодо вдосконалення механізму 
оцінки ризиків діяльності небанківських кредитних 
установ на основі виокремлення складових еле-
ментів формування механізму державного регу-
лювання і нагляду за їхньою діяльністю з метою 
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку 
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У статті досліджено особливості функціо-
нування небанківських кредитних установ 
та покращання не лише кількісних, але і 
якісних показників їхньої діяльності на ринку 
фінансових послуг. Наведено приклади 
фінансових зловживань різних представни-
ків небанківських кредитних установ. Оха-
рактеризовано недоліки захисту прав спо-
живачів на вітчизняному ринку фінансових 
послуг. Визначено головні проблеми у сфері 
регулювання діяльності небанківських кре-
дитних установ та шляхи їх розв’язання. 
Обґрунтовано необхідність посилення кому-
нікацій та координації діяльності регулято-
рів фінансового сектору.
Ключові слова: небанківські кредитні уста-
нови, кредитні спілки, ломбарди, факторин-
гові компанії.

В статье исследованы особенности функ-
ционирования небанковских кредитных 
учреждений и улучшения не только количе-
ственных, но и качественных показателей 
их деятельности на рынке финансовых 
услуг. Приведены примеры финансовых зло-
употреблений различных представителей 
небанковских кредитных учреждений. Оха-
рактеризованы недостатки защиты прав 

потребителей на отечественном рынке 
финансовых услуг. Определены главные 
проблемы в сфере регулирования деятель-
ности небанковских кредитных учреждений 
и пути их решения. Обоснована необходи-
мость усиления коммуникаций и координа-
ции деятельности регуляторов финансо-
вого сектора.
Ключевые слова: небанковские кредитные 
учреждения, кредитные союзы, ломбарды, 
факторинговые компании.

The article considers the necessity of functioning 
of non-bank lending institutions and improve-
ment of not only quantitative but also qualita-
tive indicators of their activity in the market of 
financial services. Examples of financial abuse 
of various representatives of non-bank lenders 
are given. The defects of protection of consumer 
rights in the domestic financial services market 
are described. The main problems in the sphere 
of regulation of activity of non-bank credit institu-
tions and ways of their solution are determined. 
The necessity of strengthening of communica-
tions and coordination of activity of regulators of 
financial sector is substantiated.
Key words: non-bank credit institutions, credit 
unions, pawnshops, factoring companies.
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фінансових послуг, забезпечення ефективності 
роботи та фінансової стійкості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток фінансового сектору, підприємництва 
та конкурентного середовища в Україні приводить 
до перебудови всіх складників фінансового ринку, 
зокрема ринку фінансових послуг [8, с. 43; 9, с. 48; 
10, с. 34]. При цьому нового значення набуває діяль-
ність фінансових посередників, передусім небанків-
ських кредитних установ, які задовольняють потреби 
економічних суб’єктів шляхом надання широкого 
спектру вузькоспеціалізованих фінансових послуг. 
Це зумовлює зростання конкурентного потенціалу 
окремих небанківських фінансових посередників, що 
охоплюють максимальну кількість споживачів на різ-
них рівнях економічної діяльності [11, с. 32; 12, с. 28].

Разом із тим слід відзначити, що підвищення 
попиту на кредитування з боку населення в небан-
ківських кредитних установах також спровокувало 
і збільшення рівня шахрайських зловживань та під-
вищило загальний рівень ризиків. Недосконалість 
системи захисту прав як кредиторів, так і спожива-
чів [13, с. 43], насамперед нормативно-правового 
забезпечення, дає підстави для збільшення кіль-
кості «тіньових» схем, що дозволяють боржникам 
ухилятися від зобов’язань та відтягувати виплату 
своїх боргів, а це приводить до збільшення обсягів 
проблемної заборгованості [14, с. 58].

Сьогодні права позичальників регламенту-
ються законами України «Про банки і банківську 
діяльність», «Про захист прав споживачів», «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб» та іншими. Однак жоден із 
перелічених вище законів, на жаль, не передбачає 
належного рівня відповідальності небанківських 
кредитних установ за порушення прав споживачів 
фінансових послуг [15, с. 48]. Тому, на наш погляд, 
доцільно передбачити низку фінансових санкцій 
саме для небанківських кредитних установ за пору-
шення прав позичальників, оскільки досить часто 
вони потерпають від кредиторів або колекторських 
компаній і не можуть захистити свої права.

З метою виявлення основних напрямів покра-
щення їхньої діяльності розглянемо особливості 
виникнення проблем в окремих видах небанків-
ських кредитних установ.

Відповідно до чинного законодавства ломбар-
дом є юридична особа, основні види діяльності 
якої полягають у наданні короткострокових позик 
громадянам та зберіганні їхніх речей. Ломбард 
має право приймати в заставу та на зберігання 
рухоме і нерухоме майно, що належить потенцій-
ним позичальникам і призначене для особистого 
використання [16, с. 198].

Крім основної послуги з надання фінансо-
вих кредитів, ломбард може надавати і супутні 
послуги, зокрема такі як:

– оцінка речей, переданих під заставу, або які 
передаються на зберігання;

– страхування речей, прийнятих ломбардом під 
заставу або на зберігання;

– реалізація незатребуваних речей та інші 
[16, с. 202].

Як показала практика, одним із напрямів зло-
вживань у цьому сегменті ринку фінансових послуг 
може бути використання фіктивних ломбардів для 
переведення в готівку безготівкових коштів, одер-
жаних ломбардом. З цією метою здійснюється 
реєстрація юридичної особи, метою діяльності 
якої формально (згідно зі статутом) є ломбардна 
діяльність. Далі безготівкові грошові кошти, що 
надходять на рахунок ломбарду від інших юри-
дичних осіб, зацікавлених в отриманні готівкових 
коштів, безперешкодно знімаються на цілі, що 
пов’язані з видачою позик фізичним особам, тобто 
з підстав, які характерні для діяльності ломбардів 
(статутної діяльності), що, відповідно, не викликає 
підозри у банків.

Прикриваючись діяльністю ломбардів, подібні 
структури прагнуть уникнути обов’язкового контр-
олю з боку обслуговуючого банку у зв’язку з отри-
манням позик у великих розмірах та їх подальшим 
переведенням у готівку під виглядом коштів, що 
необхідні для видачі позик клієнтам.

Типовими ознаками таких схем переведення 
безготівкових коштів у готівку через фіктивні лом-
барди, що вказують на підозрілий характер опе-
рацій, є:

1) неможливість встановлення фактичного міс-
цезнаходження ломбарду;

2) значні обсяги грошових коштів, що регу-
лярно зараховуються на рахунки ломбардів чис-
ленними контрагентами, які зареєстровані за 
адресами масової реєстрації з мінімальним ста-
тутним капіталом, не надають звітність до подат-
кових органів тощо;

3) невідповідність діяльності ломбарду підста-
вам зарахування коштів на їх банківські рахунки: 
оплата за будівельні матеріали, комп’ютерне 
обладнання, товари народного споживання і таке 
інше, незважаючи на те, що законодавством, яке 
регулює діяльність ломбардів, заборонено здій-
снення будь-якої іншої підприємницької діяль-
ності, крім надання короткотермінових позик 
громадянам, зберігання речей, а також надання 
консультаційних та інформаційних послуг;

4) прибутковість ломбарду нижче 10% (серед-
ній відсоток прибутковості, який дає щомісячна 
видача позик);

5) рахунки ломбарду і його контрагентів щодо 
зарахування коштів відкриті в одній кредитній 
установі, що може свідчити про причетність банку 
до організації шахрайських схем.

Останнім часом набули поширення схеми шах-
райства у сфері споживчого кредитування, які 
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використовують небанківські фінансові установи, 
зокрема кредитні спілки.

Згідно із законодавством України кредитні 
спілки створюються окремими громадянами (не 
менше 50 осіб – громадян України) з метою кре-
дитування своїх членів – фізичних осіб та зао-
щадження їхніх коштів. Кредитні спілки надають 
позики своїм членам на умовах платності, строко-
вості та зворотності як у готівковій, так і в безготів-
ковій формах. Отримувати кредити можуть також 
власники фермерських господарств і приватні під-
приємці, які є членами кредитної спілки [16, с. 156].

Наведемо приклад. Після створення кредит-
ної спілки було відкрито кілька її філій, а їхніми 
керівниками було призначено осіб, які перебува-
ють у родинних зв’язках. Метою кредитної спілки 
було оголошено залучення грошових коштів від 
населення у вигляді членських внесків та прове-
дення статутної діяльності. Грошові кошти вклад-
ників залучалися на умовах, згідно з якими вони 
через певний час мали отримувати певний дохід 
у вигляді відсотків. Спочатку кредитна спілка своє-
часно виплачувала передбачені угодою відсотки за 
депозитними вкладами, тим самим заохочуючи до 
вступу до кредитної спілки нових членів. Але зго-
дом у вкладників почалися проблеми з повернен-
ням своїх вкладів і отриманням відсотків за ними.

Як було встановлено, голова правління у змові 
з двома фізичними особами видавав кредити на 
підставних осіб. Було встановлено, що 23 кредитні 
угоди на загальну суму понад 2,5 млн. дол. США 
були завірені одним і тим самим поручителем. Крім 
того, грошові кошти з рахунків кредитної спілки 
перераховувалися на рахунки низки підприємств 
у вигляді оплати за різні товари і послуги. Привер-
тає увагу той факт, що засновниками цих підпри-
ємств були громадяни, які перебували в родинних 
зв’язках із керівником кредитної спілки. Голо-
вою правління кредитної спілки та його спільни-
ками грошові кошти вкладників було спрямовано 
на придбання нерухомості, дорогих автомобілів 
та інших предметів розкоші для осіб, які брали 
участь у такій шахрайській схемі [17, с. 32].

Таким чином, посадові особи кредитної спілки, 
зловживаючи займаними посадами і довірою чле-
нів спілки, використовували кошти спілки для свого 
збагачення. Генеральною прокуратурою Укра-
їни за цим фактом було порушено кримінальну 
справу стосовно посадових осіб кредитної спілки 
та направлено до суду. Для забезпечення цивіль-
ного позову на майно обвинувачених було накла-
дено арешт на суму близько 900 тис. дол. США.

Розвиток факторингу в Україні упродовж остан-
нього десятиліття відбувається високими тем-
пами. Фінансування під поступку грошових вимог 
надають як банки, так і небанківські кредитні 
установи, що мають ліцензію на здійснення фак-
торингових операцій. Головною причиною розви-

тку факторингу є більш прибутковий порівняно 
з традиційним кредитуванням бізнес, попит на 
який в Україні зростає у зв’язку з необхідністю вре-
гулювання проблем дебіторської заборгованості 
та прискорення взаємних платежів. Більш високий 
дохід пов’язаний з більш високим ризиком, який 
приймає на себе фактор [16, с. 134].

З метою зниження ризику факторингової діяль-
ності керівники кредитної установи, приймаючи 
рішення про встановлення ліміту факторингу, 
повинні пам’ятати, що ризик шахрайства під час 
проведення факторингових операцій є одним із 
найвищих у сфері кредитування юридичних осіб 
та індивідуальних підприємців. Для його зниження 
важливе значення має контроль фінансового 
стану клієнтів і платіжної дисципліни покупців, а 
також належна перевірка документальної бази 
[18, с. 138; 19, с. 167].

Слід зазначити, що оформлення поручитель-
ства власників клієнта за договорами факторингу 
збільшує шанси повернути заборгованість за про-
блемними боргами. Навпаки, прихований факто-
ринг збільшує ризик шахрайських операцій з боку 
клієнта, оскільки дебітор не повідомляється про 
переуступку вимог і продовжує здійснювати пла-
тежі за договором поставки клієнту. Це зумов-
лено тим, що інколи фінансування проводиться 
без верифікації відвантажувальних документів. 
Тому відповідальність за своєчасне погашення 
заборгованості покладається на клієнта, який 
зобов’язаний стежити за надходженням коштів від 
дебітора і самостійно переказувати кошти фак-
тору [20, с. 92].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження особливостей управління 
ризиками діяльності небанківських кредитних 
установ дало змогу дійти висновку про те, що 
головними причинами, які сприяють виникненню 
ризиків, можуть бути:

– недосконалість законодавчого та норма-
тивного врегулювання діяльності небанківських 
фінансових інститутів, у тому числі й кредитних;

– спрощений, порівняно з банківськими устано-
вами, порядок отримання ліцензій на здійснення 
діяльності та надання фінансових послуг або від-
сутність ліцензування [21, с. 85];

– недостатнє інформування регулюючими орга-
нами громадськості про недобросовісних учас-
ників ринку (в разі ліцензування діяльності про 
факти відкликання або призупинення дії ліцензії) 
[22, с. 141].

Система регулювання та контролю, що вста-
новлюється державою в тому чи іншому сегменті 
фінансового сектору, в кожній країні є індивідуаль-
ною, а достатність заходів, які вживаються, визна-
чається, виходячи із ситуації та практики щодо 
економічних, географічних, історичних та інших 
особливостей держави [23, с. 97; 24, с. 452].
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З метою недопущення або попередження 
виникнення подібних схем слід проаналізувати 
чинне законодавство країни, оцінити достатність 
регулятивних заходів, що вживаються, ефектив-
ність механізмів контролю, а в разі необхідності – 
розглянути питання щодо можливості їх зміни або 
доповнення.

Особливу увагу слід також звернути на те, що 
досить ефективним інструментом з погляду вияв-
лення та уточнення зон ризику в різних сферах 
є формування постійного партнерства фінансових 
регуляторів із приватним сектором. Лише законо-
давче врегулювання діяльності небанківських кре-
дитних установ дасть змогу державі нести відпо-
відальність за послуги, які вони надають суб’єктам 
ринку. Громадяни ж отримають гарантії збере-
ження якості своїх речей та оптимального розра-
хунку їхньої вартості, а також кошти, які можуть 
бути використані як кредитний ресурс. Крім того, 
вдосконалення управління ризиками в діяльності 
небанківських кредитних установ сприятиме під-
вищенню їхньої конкурентоспроможності на ринку 
фінансових послуг, забезпеченню ефективності 
роботи та фінансової стійкості.
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