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РОЛЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
У РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Одними із головних учасників фінансового ринку в розвину-
тих країнах виступають небанківські фінансові посередники. Їх
діяльність як професійних учасників фінансового ринку органіч-
но доповнює банківські операції та здійснюється в окремих сег-
ментах фінансового ринку. Світовий досвід підтверджує важливу
роль і значення небанківських фінансових установ у функціону-
ванні фінансового ринку.

Протягом останніх 5 років свого розвитку ринок вітчизняних
небанківських фінансових установ демонстрував позитивну ди-
наміку зростання та забезпечував інвесторам достатньо високий
рівень інвестиційного доходу, який перевищував доходність бан-
ківських депозитів. Звісно, буде нелогічним порівнювати 150-
річний досвід діяльності небанківських фінансових установ у
розвинутих країнах з результатами діяльності вітчизняних інвес-
тиційних фондів, практика функціонування яких не перевищує і
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15 років. Саме тому діяльність цих установ має велику кількість
прогалин у процесі їх становлення та розвитку, що спричиняє не-
довіру населення та повільний розвиток інвестиційної діяльності
в Україні.

Отже, діяльність небанківських фінансових установ має віді-
гравати вагому роль у функціонування фінансового ринку. Вони,
здійснюючи операції з інвестування і залучення коштів зменшу-
ють для учасників ринку витрати і відповідні ризики від прове-
дення операцій з фінансовими активами. Без фінансових посере-
дників не можуть реалізовуватися всі переваги існування
фінансового ринку.

Діяльність небанківських фінансових установ як професійних
учасників фінансового ринку створює певні переваги для інвес-
торів і власників капіталу, серед таких — збільшення прибутко-
вості інвестиційних вкладень завдяки мінімізації фінансових ри-
зиків, скорочення фінансових витрат, можливість здійснення
великих інвестицій шляхом об’єднання невеликих заощаджень
тощо.

Дослідження показало, що на нинішньому етапі небанківський
фінансовий сектор ще значно відстає від банківського за загаль-
ним обсягом активів, а відтак, і за обсягами діяльності на фінан-
совому ринку. Темпи нарощування активів небанківськими по-
середниками, хоч в окремі роки аналізу й були вищими за банків-
ські, однак є недостатніми для того, щоб у найближчі роки цей
сектор економіки України склав серйозну конкуренцію банкам.

Серед інших причин, що обумовлюють другорядну роль неба-
нківських фінансових інститутів на вітчизняному фінансовому
ринку, слід зазначити нетривалий період функціонування цих ін-
ститутів у фінансовій системі країни, недовіру населення до дія-
льності таких інститутів, непрозору фінансову діяльність частини
з них.

На нашу думку, недостатній розвиток інших сегментів фінан-
сового ринку фактично стимулює закріплення монопольних по-
зицій за банками у перерозподілі грошових потоків в економіці.

Завдання вдосконалення діяльності українського фінансового
ринку вимагають побудови його на принципах, що відповідають
міжнародній практиці та стандартам. Такими принципами є віль-
ний доступ до інформації та фінансових інструментів для всіх
учасників ринку, реальний захист прав інвесторів, високі ліквід-
ність, стабільність, конкурентоспроможність і прозорість націо-
нального фінансового ринку.


