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Анотація.У статті розкрито сутність ломбардів і ринку ломбардних послуг. Наведено послу-
ги, які надаються ломбардами. Досліджено і проаналізовано сучасний стан розвитку ринку ломбар-
дів в Україні. Виявлено переваги ринку ломбардних послуг і запропоновано шляхи подальшого роз-
витку ринку ломбардних послуг в Україні.
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РЫНКА УСЛУГ ЛОМБАРДОВ В УКРАИНЕ

CURRENT STATE OF THEMARKET
OF PAWNSHOP SERVICES IN UKRAINE

Аннотация. В статье раскрыта сущность
ломбардов и рынка ломбардных услуг. Приве-
ден перечень услуг, предоставляемых ломбар-
дами. Исследовано и проанализировано совре-
менное состояние развития рынка ломбардов
в Украине. Выявлены преимущества рынка
ломбардных услуг и предложены пути даль-
нейшего развития рынка ломбардных услуг в
Украине.
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Abstract. The article reveals the essence of
pawnshop and market of pawnshop services. It
shows the services provided by pawnshops.
Investigated and analyzed the current state of the
market pawnshops in Ukraine. Founded
advantages of pawnshop services and proposed
the ways of further development of pawn services in
Ukraine.
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Вступ. Діяльність ломбардів із надання кредитів є одним із найстаріших видів кредиту-
вання населення. Батьківщиною ломбарду вважають Ломбардію — область Північної Італії,
де в ХІІІ ст. виникли банківські контори, що видавали позики під заставу. А вже в XV ст.
ломбарди з’являються практично в усіх містах Італії та надають позики під заставу особис-
тих речей. Перший ломбард в Україні з’явився в кінці ХVІІІ століття і видавав позики під зо-
лоті та срібні речі [1, с. 197].

Ринок ломбардних послуг — це система економічних відносин, які виникають з приводу
купівлі-продажу специфічного товару «ломбардні послуги» в процесі задоволення суспіль-
них потреб у кредитуванні під заставу рухомого майна. Цей ринок складається в умовах
множинності осіб, які потребують позичкових ресурсів [2, с. 266].

Дослідженням теоретико-практичних основ діяльності ломбардів в останні роки приділя-
лася велика увага. Даними питанням в своїх роботах приділяли увагу С. В. Науменкова,
О. В. Абакуменко, К. М. Бутенко, С. В. Данилович, О. М. Обушна, С. В. Міщенко, Є. М. Сич,
В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, Лятомбор О. А. та багато інших.

Дослідження даної теми на сьогодні є доволі актуальним, адже з кожним роком значно
зростає частка ломбардів на фінансовому ринку України. За статистичними даними, послу-
гою ломбарду щороку користується більше п’яти мільйонів людей у всьому світі. Даний вид
діяльності власникам ломбардів приносить досить серйозний фінансовий дохід, а населенню
— задоволення потреби в коштах швидко та без складної процедури оформлення кредиту.

Ломбард визнано бізнесом із доволі високим рівнем рентабельності — 30—40%. Інвести-
ції в даний бізнес окуповуються, як правило, за два-чотири роки. Ризик неповернення креди-
тних коштів зведений до мінімуму, адже гроші видаються тільки під заставу і на суму від 50
до 90 % її оціночної вартості [3].
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Постановка завдання. Актуальною проблемою сучасності є забезпечення стабільного
розвитку ринку ломбардів, оскільки даний вид діяльності власникам ломбардів приносить
досить серйозний фінансовий дохід, а населенню — задоволення потреби в коштах швидко
та без складної процедури оформлення кредиту. Метою даної статті є аналіз діяльності ринку
послуг ломбардів України протягом 2009—2014 років, виявлення переваг ломбардних по-
слуг, визначення напрямків подальшого їх розвитку.

Результати. Ломбард — це небанківська кредитно-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 термін і під
відсоток, зберігання речей і надання супутніх послуг, пов’язаних з діяльністю ломбарду
[1, с. 197].

У процесі своєї діяльності ломбарди можуть надавати фінансові та супутні послуги в
процесі здійснення фінансового кредитування. Крім того, ломбарди також можуть нада-
вати супутні не фінансові послуги, до яких належить скупка дорогоцінних металів, ви-
робів з них, дорогоцінного каміння, зберігання цінностей тощо. Ломбардам забороня-
ється будь-яка інша господарська діяльність [4, с. 159]. Систему послуг ломбардів
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Система послуг ломбардів

Джерело: [4, с. 159]

Діяльність ломбардів як фінансових установ регулюється Національною комісією, що
здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Основними нормативно-правовими
документами, що регламентують діяльність ломбардів є: Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг від 18.12.2003 № 170 «Про затвердження Положення
про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ»
та Цивільний Кодекс України. Також на сьогодні існує проект Закону України «Про ломбард
і ломбардну діяльність», але поки він не прийнятий.

Кількість діючих ломбардів в Україні протягом 2009 і 9 місяців 2014 рр. щорічно зроста-
ла. У 2013 році діяло 479 ломбарди, що на 106 установ більше, ніж у 2009. Якщо порівнюва-
ти 9 місяців 2014 року і 9 місяців 2013 року, то 30.09.2014 року діяло 478 ломбарди, що на 5
менше, ніж на 30.09.2013 року. Але загалом спостерігаємо тенденцію до збільшення кількос-
ті ломбардів. Така тенденція пов’язана, перш за все, із забезпеченням ними першочергових
потреб фізичних осіб у грошових коштах (рис. 2).
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Рис. 2. Кількість ломбардів протягом 2009 — 9 місяців 2014 рр.

Джерело: складено автором на основі [5]

Незважаючи на велику кількість учасників, ринок ломбардних послуг характеризується
високою концентрацією.

Протягом останніх 5 років на 100 ломбардів, перших за обсягом наданих фінансових кре-
дитів (ТОР 100), припадає в середньому 93 % від загального обсягу кредитів, наданих лом-
бардами. У 2012 рр. тенденція концентрації дещо змінилась: раніше понад 90 % усіх послуг з
надання кредитів між першими (ТОП 100) ломбардами зменшилася на 21,9 в.п. — на ТОР
100 припадає 68,1 % від загального обсягу кредитів.

При цьому, на частку 50 ломбардів, перших за обсягом припадає в середньому 88 % від
загального обсягу кредитів, що є свідченням того, що ринок ломбардних послуг в Україні
наразі переповнений. Така значна концентрація на ринку послуг ломбардів означає, що на
378 ломбард з 478 (у 2014 р.) припадає 4,4 % виданих кредитів клієнтам (рис. 3).

Аналогічний рівень концентрації спостерігається на ринку послуг ломбардів і за обсягами
активів ломбардів. На перші 100 ломбардів протягом останніх років припадає приблизно
91 % обсягу активів. На ТОР 50 — близько 85 %, на ТОР 10 — 65 %, на ТОР 5 — 50 %, на
ТОР 3 — 37 %. Такий рівень концентрації є дуже високим. На 473 ломбардів з 478 у
2014 році припадало менше половини обсягу активів (рис. 4).
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Рис. 3. Частка перших ломбардів за обсягами наданих фінансових кредитів
протягом 2009—9 місяців 2014 рр., %

Джерело: складено автором на основі [5]
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Рис. 4. Частка перших ломбардів за розмірами активів
протягом 2009—9 місяців 2014 рр., %

Джерело: складено автором на основі [5]

Важливими показниками діяльності ломбардів є обсяги наданих фінансових кредитів і
середній розмір кредиту. На рис. 5 бачимо динаміку названих показників. Протягом 2009—
2012 рр. спостерігаємо тенденцію до збільшення обсягів наданих кредитів: у 2009 році обсяг
наданих кредитів становив 3505 млн грн і за 4 роки обсяг наданих кредитів ломбардами зріс
на 5440,4 млн грн (або у 2,5 разу). У 2013 році порівняно з 2012 роком обсяги наданих кре-
дитів дещо зменшились, що зумовлюється посиленням конкуренції з боку банківських уста-
нов, які активно видають беззаставні споживчі кредити населенню (під нижчі відсоткові ста-
вки, ніж ломбарди). Це вплинуло і на певне зменшення середнього розміру кредиту. Загалом
середній розмір кредиту коливався від 518,6 грн до 780,2 грн. Порівнюючи 9 місяців
2014 року і 9 місяців 2013 року, бачимо зростання обсягу кредитів збільшився на 408,8 млн
грн, а середній розмір кредиту знизився на 54,2 грн, що спричинено ростом конкуренції з бо-
ку банківських установ.
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Рис. 5. Показники діяльності ломбардів за 2009—9 місяців 2014 рр., млн грн

Джерело: складено автором на основі [5]
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З рис. 6 бачимо, що тенденція змін обсягів наданих фінансових кредитів відповідає дина-
міці змін кількості наданих фінансових кредитів. Кількість наданих фінансових кредитів
протягом 2009—2012 років зростала (у 2009 році — 6758,8 тис. шт, у 2013 — 12267,8 тис. шт
(практично у 2 рази більше)), а у 2013 році кількість наданих кредитів дещо зменшилась, як і
обсяги наданих фінансових кредитів зазнали зменшення. За 9 місяців 2014 року порівняно з 9
місяцями 2013 року зросли як кількість наданих фінансових кредитів, так і їх обсяг. Але змі-
ни обсягів і кількості наданих кредитів відбувались непропорційно (табл. 1), наприклад, у
2011 році порівняно з 2010 сума наданих кредитів зросла на 33,1 %, при цьому кількість на-
даних кредитів зросла лише на 1,5 %, це може пояснюватись значним підвищенням серед-
нього розміру кредиту у 2011 році (зріс на 185,1 грн), і через це обсяг наданих кредитів зріс
на 1822 млн грн, а кількість кредитів лише на 141,3 тис. шт.
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Рис. 6. Сума та кількість наданих фінансових кредитів під заставу ломбардами
у 2009—9 місяців 2014 рр., млн грн і тис. шт

Джерело: складено автором на основі [5]

На рис. 7 бачимо динаміку змін обсягів погашених фінансових кредитів і кількості дого-
ворів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу. Протягом досліджуваного періоду
спостерігаємо спільні тенденції даних показників: коли зростала/зменшувалась кількість до-
говорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу, тоді зростали/зменшувались і об-
сяги погашених кредитів за рахунок майна, наданого в заставу. Але з табл. 1 бачимо, що ці
зміни відбувались непропорційно, наприклад, у 2010 році порівняно з 2009 роком сума фі-
нансових кредитів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу, зросла на 88,6 %, при
цьому кількість договорів зросла лише на 51,9; у 2011 порівняно з 2010 — сума погашених
кредитів зросла на 42,3 %, а кількість погашених договорів зросла лише на 0,6 %. Така не-
пропорційність спостерігається протягом всього досліджуваного періоду, що пояснюється різ-
ною вартістю майна, наданого в заставу, за рахунок якого погашаються фінансові кредити.
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Рис. 7. Сума та кількість погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу,
у 2009—9 місяців 2014 рр., млн грн і тис. шт

Джерело: складено автором на основі [5]

Таблиця 1
ПРИРІСТ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ У 2009 — 9 МІСЯЦІВ 2014 РР.

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 9 місяців 2014/
9 міясців 2013

Показники
Абсо-
лютний % Абсо-

лютний % Абсо-
лютний % Абсо-

лютний % Абсо-
лютний %

Сума наданих фінан-
сових кредитів під
заставу, млн грн

1998,1 57,0 1822,0 33,1 1620,3 22,1 –577,2 –6,5 408,8 6,9

Кількість наданих фі-
нансових кредитів під
заставу, тис. шт

2488,4 36,8 141,3 1,5 2879,3 30,7 –136,5 –1,1 1118,2 14,8

Сума погашених фі-
нансових кредитів,
у тому числі,
млн грн

1994,1 59,2 1896,6 35,4 1499,7 20,7 –413,3 –4,7 235,1 4,0

Сума погашених фі-
нансових кредитів
за рахунок майна, на-
даного під заставу

212,7 88,6 191,4 42,3 26,7 4,1 –68,1 –10,2 151,7 43,1

Кількість договорів,
погашених за рахунок
майна, наданого
в заставу, тис. шт

344,2 51,9 6,1 0,6 735,9 72,6 –584,4 –33,4 411,9 78,5

Джерело: складено автором на основі [5]

Що стосується структури погашених фінансових кредитів, то з рис. 8 бачимо, що досить
незначна частина фінансових кредитів погашалась за рахунок майна, наданого в заставу. Ча-
стка кредитів погашених за рахунок майна, наданого в заставу, протягом досліджуваного пе-
ріоду не перевищувала 9 %, найбільшою ця частка була у 2011 році — 8,9 %, а найменшою
— у 2009 — 7,1 %. З приводу 2014 року ще не можна сказати остаточно, але аналізуючи
2013 рік, бачимо що за 9 місяців 2013 року ця частка становила 6,0 %, а під кінець року зрос-
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ла до 7,2 %. Тому велика ймовірність, що у 2014 році ця частка буде близько 9 % (за 9 міся-
ців 20144 року становила 8,2 %). Інша частина фінансових кредитів (у середньому 92,1 %)
погашається за рахунок своєчасних внесків фізичних або юридичних осіб, які звернулись за
отриманням фінансового кредиту у ломбард.
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Рис. 8. Структура погашених фінансових кредитів протягом 2009—9місяців 2014 рр., %

Джерело: складено автором на основі [5]

У цілому, розмір кредитів, наданих ломбардами, майже відповідає обсягу погашених кре-
дитів (рис. 9), що свідчить про досить високу оборотність коштів ломбардів, яка пов’язана з
незначним терміном надання кредитів.
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Рис. 9. Сума наданих фінансових кредитів ломбардами та сума погашених фінансових кредитів
у 2009—9 місяців 2014рр., млн грн

Джерело: складено автором на основі [5]
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Нетривалий період, на який беруть кредити в ломбардах, можна пояснити високою річ-
ною процентною ставкою за ними, що наведено у табл. 2. Найвищою протягом 2009—
2013 рр. середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами ломбардів була
у 2010 році — 230 %, а найнижчою — у 2009 — 201,5 %.

Таблиця 2
СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА РІЧНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА ФІНАНСОВИМИ КРЕДИТАМИ ЛОМБАРДІВ, %

2009 2010 2011 2012 2013

Ставка 201,5 230 214,6 211 211,1

Обсяг наданих фінансових кредитів за видами застави та їх структура представлено в
табл. 3 та рис. 10. Обсяги наданих фінансових кредитів за всіма видами застав протягом до-
сліджуваних років зростали, крім 2013. У 2013 році значно знизились кредити, надані під за-
ставу у вигляді виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що і виплинуло на
загальне зменшення обсягів наданих фінансових кредитів. Також дещо зменшився обсяг фі-
нансових кредитів, наданих під заставу у вигляді автомобілів. За 9 місяців 2014 року обсяги
наданих фінансових кредитів перевищували за такими видами застави, як вироби із дорого-
цінних металів і дорогоцінного каміння, побутова техніка перевищували обсяг наданих фі-
нансових кредитів за цими видами застави порівняно з відповідним періодом 2013 року.

Таблиця 3
ОБСЯГ НАДАНИХ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ЗА ВИДАМИ ЗАСТАВИ

ЗА 2009—9 МІСЯЦІВ 2014 РР, МЛН ГРН

Вид застави 2009 2010 2011 2012 2013 9 місяців
2013

9 місяців
2014

вироби із дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння 3167,8 5092,4 6689,2 8067 7274,6 5163,7 5333,2

побутова техніка 234 364,9 565,2 815,2 1046,8 700,6 953,8

автомобілі 7,1 19,6 28 35,6 19,6 18,1 13,3

нерухомість 8,9 9,9 9,6 13,9 13,3 13,5 9,1

інше майно 87,2 16,4 12,9 13,7 13,8 13,5 8,8

Всього 3505 5503,2 7304,9 8945,4 8368,1 5909,4 6318,2

Джерело: складено автором на основі [5]

Бачимо, що левову частку у видах застав займають вироби із дорогоцінних металів і до-
рогоцінного каміння. Протягом 2009—2013 років ця частка перевищувала 90 %, а у 2013
знизилась до 86,93 %, що пов’язано зі зменшенням обсягів кредитування і цін на золото.

Такий вид застави, як побутова техніка, займає досить маленьку частку — коливається
від 6,68 % (у 2009 році) до 9,11 % (у 2012 році), лише в 2013 році ця частка досить різко зро-
сла на 3,41 п.п., у той час, коли частка виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного ка-
міння зменшилась на 3,25 п.п. Всі інші види застави (автомобілі, нерухомість, інше майно)
займають зовсім незначні частки — менше 1 % (рис. 10).
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Рис. 10. Структура наданих фінансових кредитів за видами застави за 2009—9 місяців 2014 рр, %

Джерело: складено автором на основі [5]

Для ведення ефективної господарської діяльності ломбарди здійснюють залучення коштів
на платній і безоплатній основі. Загалом динаміка залучення коштів ломбардами є позитив-
ною, тобто відбувається щорічне збільшення залучених коштів. Так, у 2013 році порівняно з
2009 роком було залучено на 100 млн грн більше і становило 179,1 млн грн (табл. 4).

Таблиця 4
ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ГРУПОЮ ЛОМБАРДІВ

У 2009—9 МІСЯЦІВ 2014 РР., МЛН ГРН

Джерела залучення 2009 2010 2011 2012 2013 9 місяців
2013

9 місяців
2014

Залучені кошти на платній та без-
оплатній основі, у тому числі: 79,9 80 137,1 181,2 179,1 197,6 144,9

від банків 75,2 42,7 97,7 138,5 114,7 132,8 94,5

від юридичних осіб (крім банків) 4,5 37,3 38 38,7 63,6 63,3 41,5

від фізичних осіб 0,3 0 1,4 3,9 0,8 1,4 8,9

Джерело: складено автором на основі [5]

В структурі джерел залучення коштів ломбардами протягом усіх досліджуваних років пе-
реважають кошти, отримані від банків. У 2009 році кошти, залучені від банків, займали
94,1 %, а від інших юридичних осіб — лише 5,6 %. А вже в 2010 році частка банків у залу-
ченні коштів складала 53,4 %, а частка інших юридичних осіб — 46,6 %, тобто ломбарди у
веденні своєї діяльності почали залучати більше коштів від інших юридичних осіб і менше
від банків. Після 2010 року структура залучення коштів ломбардами більш-менш стабільна:
від банків залучається 65—75 % коштів, від інших юридичних осіб — 24—34 %, а від фізич-
них осіб залучається зовсім незначна частка — 0,1—2 % (рис. 11).



59

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2009 2010 2011 2012 2013 9 місяців 
2013

9 місяців 
2014

94,1

53,4
71,3 76,4

64,0 67,2 65,2

5,6

46,6
27,7 21,4

35,5 32,0 28,6

0,4 0,0 1,0 2,2 0,4 0,7 6,1

від банків від юридичних осіб (крім банків) від фізичних осіб

Рис. 11. Структура залучення джерел коштів ломбардами в 2009 — 9 місяців 2014 рр., %

Джерело: складено автором на основі [5]

Важливим для оцінки ринку послуг ломбардів в Україні є оцінка фінансового стану лом-
бардів (табл. 5).

Таблиця 5
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЛОМБАРДІВ

ЗА 2009 — 9 МІСЯЦІВ 2014 РР, МЛН ГРН

Показник 2009 2010 2011 2012 2013 9 місяців
2013

9 місяців
2014

Дебіторська заборгованість,
у тому числі: 369,6 566,9 825,4 1116,7 1045,4 1057,9 1229,2

за наданими фінансовими
кредитами 313,7 455,1 669,4 903,7 807,7 792,2 921,3

за нарахованими відсотками за
наданими фінансовими кредитами 4,6 7,7 16,5 24,1 30,3 29,1 49,5

Власний капітал 349,9 627,5 842,6 1035,2 995,3 1041,7 984,2

Активи по балансу 618,9 888,2 1203,8 1558,4 1518,6 1476,8 1630,4

Джерело: складено автором на основі [5]

Як бачимо з табл. 5, активи ломбардів постійно зростають (окрім 2013 року): у
2012 році обсяг активів становив 1558,4 млн грн, що на 939,5 млн грн (або 251 %) біль-
ше, ніж у 2009 році. Зростання обсягу активів зумовлено зростанням дебіторської забо-
ргованості: у 2012 році розмір дебіторської заборгованості становив 1116,7 млн грн, що
в 3 рази більше, ніж у 2009. Власний капітал ломбардів також має тенденцію до збіль-
шення: у 2012 році обсяг власного капіталу також зріс практично у 3 рази порівняно з
2009 роком і становив 1035,2 млн грн. Стосовно 2013 року, то тут спостерігаємо певне
зменшення за всіма показниками (активи, дебіторська заборгованість, власний капітал).
Така тенденція спостерігалась і за раніше згаданими показниками, такими як: обсяг на-
даних фінансових кредитів, кількість наданих фінансових кредитів, середній розмір
кредиту тощо.

Порівнявши значення цих показників за 9 місяців 2014 року та 2013 року, бачимо, що такі
показники, як дебіторська заборгованість та активи по балансу за 3 квартали 2014 переви-
щують ці показники за відповідний період 2013 року, а обсяг власного капіталу, навпаки, є
меншим.



60

Висновок. Отже, ломбард — це фінансова установа, яка надає послуги з короткостроко-
вого кредитування під заставу певних активів за рахунок власних і залучених коштів. Лом-
бард може надавати фінансові та супутні послуги.

Сьогоднішній ломбардний ринок не може повністю конкурувати з банками, але вони є ефекти-
вним посередником на ринку кредитування фізичних осіб. Ломбарди мають ряд переваг, а саме:

— швидкість отримання кредиту, порівняно з банками;
— спроможність швидко реагувати на потреби клієнтів;
— простота та доступність кредитів для фізичних осіб [3].
Проаналізувавши показники розвитку ринку послуг ломбардів в Україні протягом 2009

— 9 місяців 2014 року, можна сказати, що до 2012 року ринок послуг ломбардів мав позити-
вну тенденцію. А після 2012 року такі важливі показники, як: обсяги наданих фінансових
кредитів і середній розмір кредиту, сума та кількість наданих фінансових кредитів під заста-
ву ломбардами, залучення джерел коштів ломбардами та показники фінансового стану лом-
бардів (активи, дебіторська заборгованість, власний капітал), почали знижуватись. Тобто,
останні 2 роки спостерігається певний занепад ринку послуг ломбардів в Україні. Ринок по-
слуг ломбардів є значно концентрованим, більше 90 % кредитів надаються першими 100
ломбардами. Така ж ситуація і з розміром активів. Така ситуація є негативною для розвитку
ринку послуг ломбардів, оскільки агресивна політика великих установ позбавляє невеликих
гравців можливостей для зростання.

На сьогоднішній день не існує жодного законодавчого акту, яким би комплексно врегу-
льовувалися найважливіші питання, що виникають під час створення та діяльності ломбар-
дів. Відсутнє навіть загальне визначення поняття «ломбард» на рівні закону. Тому доволі ак-
туальним є прийняття Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність», що створить
надійну законодавчу базу для функціонування ломбардів, підвищить прозорість діяльності
цих установ і певним чином окреслить попит на кредити ломбардів, тим самим не зменшую-
чи попит на банківські кредити [3].

Подальший розвиток ринку ломбардних послуг України має ґрунтуватися на таких прин-
ципах і напрямах взаємодії органів державної влади із фінансовими інститутами:

1) забезпеченні з боку органів державної влади чіткого дотримання правила щодо невтру-
чання у діяльність ломбардів і створенні рівних умов для їх функціонування;

2) удосконаленні правового поля економічної діяльності розробкою нових і внесенням
змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів;

3) покращенні системи оподаткування ломбардів і кредитних операцій;
4) забезпеченні прозорості діяльності суб’єктів господарювання, передусім за рахунок

повнішого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стан-
дартів аудиту [6].

Також можна виділити ряд напрямів для розвитку ринку ломбардних послуг в Україні:
— розширення номенклатури предметів, що приймаються як застави та на зберігання;
— удосконалення системи реалізації невідкуплених предметів застави;
— упровадження комп’ютерних технологій з метою оптимізації основних операцій лом-

бардів та управління діяльністю ломбардних підприємств;
— формування в суспільстві позитивного іміджу підприємств, що надають ломбардні по-

слуги [7, с. 97].
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