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Недільська Л. В., Марченко Д. А. Сучасний вектор розвитку ломбардів в Україні
Метою статті є встановлення сучасного вектора розвитку ломбардів в Україні. Проаналізовано сучасний стан ринку ломбардних кредитів і 
здійснено його детальний аналіз з позиції можливостей і загроз на макрорівні та сильних і слабких сторін на мікрорівні. У ході SWOT-аналізу стану 
ринку ломбардних кредитів установлено відносну збалансованість перспектив і викликів економічного, соціального та політичного характеру, 
що чинять вплив на функціонування ломбардів. Висунуто гіпотезу про суттєвий вплив на розвиток ломбардів в Україні таких факторів, як 
платоспроможність населення та обсяги розвитку економіки (за показником ВВП на душу населення). Сформовано регресійну модель розвитку 
ринку ломбардного кредитування, економічна інтерпретація якої полягає в можливості збільшення обсягу виданих ломбардних кредитів при 
збільшенні обсягу середньомісячних доходів громадян, а їх скорочення можливе при зростанні рівня безробіття в Україні та нарощенні рівня ВВП 
на душу населення. Зроблено припущення, що результати моделі відображають критичну межу сукупного впливу обраних соціально-економічних 
факторів, коли низькі доходи населення при високому рівні безробіття та повільному прирості ВВП зумовлюють нетрадиційний ефект – скоро-
чення обсягів ринку короткострокового кредитування, що характеризується ефектом поведінкових фінансів, коли для позичальників важливіше 
уникнути невиправданих витрат, ніж отримати короткочасну вигоду. Акцентовано, що можливості розвитку ломбардів зосереджені у векторі 
їх якісного оновлення: формування законодавчого підґрунтя для саморегулювання ринку, поглиблення роботи стосовно підвищення фінансової 
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У світовій практиці ломбарди є важливою скла-
довою інфраструктури фінансово-кредитно-
го ринку. Закордонні та вітчизняні науковці 

стверджують, що специфіка діяльності ломбардів 
дає змогу підтримувати мінімально достатній рівень 
фінансового забезпечення низькоплатоспроможних 
верств населення. Соціально-економічне значення 
ломбардів переважає над недоліками організаційно-
го та правового характеру, що підтверджується їх по-
пулярністю та нееластичним попитом у багатьох кра-
їнах світу та в різні періоди економічного розвитку. 

Відповідно до вітчизняного положення про по-
рядок надання фінансових послуг ломбардами «ви-
ключним видом діяльності ломбардів є надання на 
власний ризик фінансових кредитів фізичним осо-
бам за рахунок власних або залучених коштів, під 
заставу майна на визначений строк і під процент та 
надання супутніх послуг» [11]. У світовому вимірі ак-
тивний розвиток ломбардів спостерігається в умовах 
бідності, безробіття, низької платоспроможності та 
зростання злочинності [1–3]. Ключовими ознаками 
ломбардного кредиту в усьому світі визнають: високі 
відсоткові ставки, низьку оцінну вартість, певну об-
меженість переліку предметів застави, окремі недо-
бросовісні дії з боку ломбардів [1–3; 7–9; 12]. Разом із 
цим, до беззаперечних переваг ломбардних кредитів 
слід віднести: можливість швидко отримати ліквідні 
фінансові кошти на будь-які потреби; використовува-
ти супутні послуги ломбардів для поширення мате-
ріальних цінностей культурного характеру (картини, 
раритетні та ексклюзивні речі) [8]. 

Наукові розвідки причинно-наслідкових зв’яз-
ків розвитку ломбардів в Україні висвітлено в робо-
тах низки вітчизняних науковців, таких як С. Бой- 
ко, Н. Дребот, Т. Завора, O. Калівошко, А. Кеба, Г. Ко-
заченко, Л. Леваєва, М. Миколишин, Є. Пархоменко, 
Н. Радченко, Я. Танчак, Л. Шаповал, О. Щевелєва та 
ін. Однак проблемним залишається питання пер-
спектив розвитку ломбардів, що визначатиме осо-
бливості функціонування вітчизняного ринку фінан-
сових послуг.

Метою даного дослідження є встановлення 
сучасного вектора розвитку ломбардів в Україні. До-
слідження базувалося на застосуванні традиційного 
методичного інструментарію: 
 абстрактно-логічний метод – при визначен-

ні сутності та особливостей функціонування 
ломбардів; 

 статистико-економічний – при аналізі їх су-
часного стану та тенденцій розвитку; 

 SWOT-аналіз – при вивченні факторів вну-
трішнього та зовнішнього середовища функ-
ціонування ломбардів; 

 кореляційно-регресійний аналіз – при вста-
новленні тісноти зв’язку між ключовими де-
термінантами та виявленні закономірностей 
розвитку ломбардів в Україні. 

Повноцінне функціонування різних видів кре-
дитних установ на високоякісному рівні надає країні 
можливість досягати найвищого щабля розвитку на-
ціональної економіки. На кінець 2020 р. у Державному 
реєстрі фінансових установ містилась інформація про 
302 ломбарди з активами близько 4 млрд грн. Впро-
довж 2018–2020 рр. обсяги наданих ломбардами фі-
нансових кредитів під заставу ювелірних виробів, по-
бутової техніки та іншого майна залишалися відносно 
незмінними (табл. 1), що свідчить про стійкий не-
еластичний попит на послуги цих фінансових установ. 

Важливо, що за досліджуваний період при не-
суттєвому зростанні суми наданих кредитів (на 
0,8%) знизилась оцінна вартість прийнятого в 

заставу майна (на 4,9%), яка у 2018 р. становила 121% 
від суми наданих кредитів, а у 2020 р. – 114%. Така 
тенденція підтверджує тезу експертів НБУ про те, що 
«ломбарди залишаються одним із найбільш консер-
вативних і стійких фінансових інститутів в Україні» 
[4]. Варто відмітити, що лише 8–15% наданих лом-
бардами кредитів погашаються за рахунок заставно-
го майна, а решта – шляхом звичайного погашення 
фінансових зобов’язань. Традиційно найпопулярні-
шими предметами застави ломбардного кредиту ви-
ступають вироби із дорогоцінних металів ы дорого-
цінного каміння (рис. 1). 

Нинішній розвиток ринку ломбардного креди-
тування наражається на низку перешкод мікро- та ма-
крорівнів. Детальний аналіз стану ринку ломбардних 
кредитів з позиції можливостей і загроз макрорівня та 
сильних і слабких сторін мікрорівня (табл. 2) свідчить 
про відносну збалансованість перспектив і викликів 
економічного, соціального та політичного характеру, 
що чинять вплив на функціонування ломбардів.

Сильні сторони ринку ломбардного кредиту-
вання переважно пов’язані із задоволеністю інтер-
есів клієнтів – доступністю та легкістю оформлення 
кредитів для широких верств населення. Натомість 
до слабких сторін ринку ломбардного кредитування 
слід віднести, передусім, проблеми функціонування 
самих ломбардів як суб’єктів фінансового ринку: ви-
сока конкуренція на кредитному ринку; дотримання 
специфічних вимог щодо організації ломбардної ді-
яльності; забезпечення спеціальних умов зберігання 
заставного майна; складність перевірки законності 
походження предмету застави тощо. Разом із цим, 
на вітчизняному ринку ломбардного кредитування 
мають місце недоліки, притаманні ломбардам усього 
світу: надзвичайно високі відсоткові ставки та значне 
заниження вартості заставного майна.

Можливості розвитку ломбардів, передусім, зо-
середжені у векторі їх якісного оновлення з метою 
вдосконалення фінансового ринку загалом, що наразі 
активно пропагується Національним банком України. 
Варто відмітити, що розширивши сферу регулювання 
фінансового ринку, у 2020 р. Національний банк Украї - 
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Таблиця 1

Оцінка наданих кредитів ломбардами України у 2018–2020 рр.

Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Зміна 2020 р. до 2018 р.

абсолютна відносна, %

Сума наданих фінансових кредитів під  
заставу, млн грн 16442,3 18178,5 16570,9 128,6 0,8

Оцінна вартість майна, прийнятого в заставу, 
млн грн 19926,8 21156,4 18951,1 –975,7 –4,9

Сума погашених фінансових кредитів,  
млн грн 16139,7 17840,8 16629,8 490,1 3,0

з них: погашено за рахунок майна, наданого 
в заставу, млн грн 1742,8 2396,9 2886,0 1143,2 65,6

Питома вага погашених кредитів у загальній 
сумі виданих, % 98,2 98,1 100,4 2,2 х

Питома вага кредитів, що погашаються  
за рахунок майна, наданого в заставу, % 8,7 11,3 15,2 6,5 х

Джерело: розраховано за даними НБУ.
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Рис. 1. Вартість предметів застави при ломбардному кредитуванні у 2018–2020 рр., млн грн 
Джерело: побудовано за даними НБУ.

ни окреслив інструменти підвищення ефективності 
ринку ломбардів. Зокрема, державним регулятором 
заплановано сформувати законодавче підґрунтя для 
саморегулювання ринку, поглибити роботу стосовно 
підвищення фінансової грамотності населення, зо-
крема обізнаності населення про ризики отримання 
кредитів у ломбардах.

Незважаючи на окреслені НБУ перспективи 
розвитку ломбардів, досі залишається низка загроз 
економічного, соціального та політичного характеру, 
які стримують оновлювальні процеси. Передусім, це 
стосується прогалин нормативного поля, оскільки 
діяльність ломбардів і функціонування ринку лом-
бардних кредитів залишаються недостатньо врегу-

льованими через відсутність спеціалізованих законо-
давчих актів. Натомість саме ломбарди, робота яких 
пов’язана зі специфічними загрозами операцій із за-
ставним майном, потребують ретельного нагляду та 
суворого контролю за діяльністю. 

Зогляду на виявлені у ході SWOT-аналізу чин-
ники та враховуючи результати досліджень ві-
тчизняних науковців [5–10; 12], було висунуто 

гіпотезу про те, що на розвиток ломбардів в Україні 
найсуттєвіше впливають такі фактори, як платоспро-
можність населення та обсяги розвитку економіки 
(за показником ВВП на душу населення). Так, з ме-
тою оцінки фінансово-економічних умов розвитку 
ломбардів в Україні використано метод кореляційно-
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Таблиця 2

SWOT-аналіз чинників розвитку ломбардів в Україні

МІКРОРІВЕНЬ

Сильні сторони Слабкі сторони

Можливість мікрокредитування при низькому рівні серед-
ньомісячних доходів громадян 

Висока конкуренція на ринку фінансових послуг

Незначна диверсифікованість діяльності ломбардів

Отримання послуги максимально спрощено порівняно з 
банківським кредитуванням (потрібен лише паспорт)

Необхідність дотримання специфічних вимог щодо орга-
нізаційно-правової форми організації ломбардної діяль-
ності

Широкий перелік предметів застави, які можна швидко 
«перетворити» в готівку: побутова техніка, дорогоцінні ме-
тали, цінні папери тощо

Необхідність створення спеціальних умов зберігання за-
ставного майна

Нерозвиненість безготівкових розрахунків у сфері лом-
бардного кредитування

Відсутність впливу кредитної історії позичальника на рі-
шення про кредитування 

Складність перевірки законності походження предмету 
застави

Можливе подовження кредитного договору після закін-
чення його терміну

Суттєво занижена вартість коштовних речей при їх пере-
дачі у заставу

Можливість погашення кредиту як частинами протягом 
строку використання, так і в кінці його терміну

Висока ймовірність погашення заборгованості шляхом 
реалізації застави, оскільки відсутні підтвердження плато-
спроможності позичальників

Наявність гнучкої системи знижок у кредитуванні для по-
стійних клієнтів Висока відсоткова ставка – інколи до 800% річних

Обмеження зобов’язань позичальника перед кредитором, 
на відміну від банківських кредитів

Додаткові витрати ломбардів у зв’язку із зберіганням, 
страхуванням і збутом невикуплених речей

Можливість зловживань і низької компетентності праців-
ників ломбардів

Легкий доступ до фінансових установ через їх широке  
поширення в містах і селищах на всій території України

Обслуговування великої кількості дрібних кредитів, що 
посилює низку ризиків

Максимізація прибутку ломбардів за умови нехтування со-
ціальним добробутом клієнтів

МАКРОРІВЕНЬ

Можливості Загрози

Посилення регуляторного впливу (з 2019 р. регулятором 
діяльності ломбардів став НБУ) Відсутність в Україні спеціального законодавчого регулю-

вання створення ломбардів та ведення їх діяльності 
Ломбарди є перспективними внутрішніми інвесторами

Ломбарди залишаються одним із найбільш консерватив-
них і стабільних фінансових інститутів 

Масове зниження платоспроможності населення через 
підвищення рівня безробіття та інфляцію

Законодавче обмеження можливості залучення коштів 
фізичних осіб (крім їх учасників) у будь-якій формі Відсутність державного регулювання встановлення вар-

тості заставного майна стосовно її співвідношення ринко-
вим цінамМожливість поєднання діяльності з ломбардного кредиту-

вання із наданням окремих видів супровідних послуг 

Національний банк планує встановити кваліфікаційні ви-
моги до керівників ломбардів, у тому числі щодо їх бездо-
ганної ділової репутації та професійної придатності,  
а також щодо бездоганної ділової репутації власників іс-
тотної участі

Недостатня захищеність прав та інтересів користувачів 
послуг ломбардів як загалом, так і порівняно з іншими ви-
дами кредитування, що здійснюється в Україні

Джерело: авторська розробка.

регресійного аналізу за базовим показником обсягів 
виданих ломбардних кредитів у млн грн (Y – залежна 
змінна). В основу кореляційно-регресійної моделі по-
кладено аналітичні дані 10-річного періоду (табл. 3) 
у розрізі таких показників:

 розмір середньомісячних доходів громадян в 
Україні (х1). Вибір даного показника спричи-
нено твердженнями науковців та експертів 
про тісний причинно-наслідковий зв’язок 
досліджуваних процесів, зокрема: при під-
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вищенні рівня середньої заробітної плати в 
Україні повинно спостерігатися скорочення 
обсягів виданих ломбардних кредитів, а при 
зниженні заробітної плати – відповідне наро-
щення;

 рівень безробіття в Україні (х2). Вибір дано-
го фактора обумовлено припущенням про те, 
що зростання рівня безробіття сприяє збіль-
шенню обсягів виданих ломбардних кредитів, 
оскільки населення потерпатиме через низьку 
платоспроможність;

 обсяги ВВП на душу населення (х3). Вибір да-
ного показника пов’язано з високою ймовір-
ністю наявності впливу нарощення обсягів 
виробництва в країні на покращення матері-
ального стану населення, а отже, на скорочен-
ня обсягів виданих ломбардних кредитів.

Матриця парних коефіцієнтів кореляції 
(табл. 4) свідчить, що всі показники, вклю-
чені у модель, мають помітний і дуже силь-

ний зв’язок зворотної (–) дії, що підтверджує попере-
дньо сформовану гіпотезу. Найбільша тіснота зв’язку 
існує між величиною обсягів ломбардних кредитів (Y) 
та обсягом ВВП на душу населення (х3), що також ло-

гічно пов’язує вагомість розвитку економіки з добро-
бутом населення та потребою в короткострокових 
кредитах на покриття термінових поточних потреб. 

У результаті багатофакторного регресійного 
аналізу було отримано рівняння множинної регресії: 
Y = 7137,30 + 0,4615 ∙ X1 – 262,2087 ∙ X2 – 0,0887 ∙ X3. 

Коефіцієнт множинної кореляції (R) становить 
0,9879, коефіцієнт детермінації (R2) – 0,9760, а серед-
ня помилка апроксимації – 4,88%, що свідчить про 
дуже сильний зв’язок між результативною ознакою Y 
та обраними факторами Xi. Загальна значущість гі-
потези підтверджується результатами F-статистики:  
F = 81,40 при Fkp = 4,76. Оскільки фактичне значення 
F > Fkp, то коефіцієнт детермінації статистично значу-
щий, і рівняння регресії статистично надійне.

Економічна інтерпретація моделі враховує одно-
часний сукупний вплив усіх окреслених пара-
метрів і полягає в такому: 
 збільшення обсягу середньомісячних доходів 

громадян в Україні на 1 грн при одночасному 
впливі існуючого безробіття та відповідного 
рівня розвитку економіки може привести до 
збільшення обсягу виданих ломбардних кре-
дитів у середньому на 0,462 млн грн; 

Таблиця 3

Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу рівня розвитку ломбардів в Україні

Рік
Обсяг виданих лом-
бардних кредитів, 

млн грн (Y)

Розмір середньомісяч-
них доходів громадян в 

Україні, грн (х1)

Рівень безробіття  
в Україні, % (х2)

Обсяги ВВП на душу  
населення, тис. грн (х3)

2011 3258,4 2639 8,6 28813

2012 3968,6 3031 8,1 30912

2013 3792,4 3273 7,7 31988

2014 3050,2 3470 9,7 35834

2015 2293,8 4207 9,5 46210

2016 2148,7 5187 9,7 55583

2017 1741 7105 9,9 70224

2018 1395,5 8867 9,1 84192

2019 1243,9 10503 8,6 94589

2020 976,7 11596 9,9 100432

Джерело: розраховано за даними НБУ.

Таблиця 4

Кореляційна матриця, що показує ступінь залежності 
між змінними

Y x1 x2 x3

Y 1 –0,9143 –0,6323 –0,9461

x1 –0,9143 1 0,3656 0,9941

x2 –0,6323 0,3656 1 0,4277

x3 –0,9461 0,9941 0,4277 1

Джерело: авторська розробка.
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 зростання рівня безробіття в Україні на 1% 
при одночасному впливі низьких середньо-
місячних доходів громадян і недостатньому 
рівні розвитку економіки може призвести до 
зменшення обсягу виданих кредитів у серед-
ньому на 262,209 млн грн;

 збільшення рівня ВВП на душу населення в 
Україні на 1 тис. грн може привести до змен-
шення обсягу виданих кредитів у середньому 
на 0,0887 млн грн. 

Установлено, що в досліджуваній ситуації 97,6% 
загальної варіабельності обсягу виданих кредитів 
ломбардами України пояснюється зміною всіх вище-
наведених факторів. На підставі максимального зна-
чення коефіцієнта β1 визначено, що у сформованій 
моделі найбільший вплив на обсяг виданих ломбард-
них кредитів чинить фактор х1 – розмір середньомі-
сячних доходів громадян в Україні.

Результати моделі відображають критичну 
межу сукупного впливу обраних соціально-еконо-
мічних факторів, коли низькі доходи населення при 
високому рівні безробіття та повільному прирості 
ВВП зумовлюють нетрадиційний ефект – скорочен-
ня обсягів ринку короткострокового кредитування. 
Очевидно, що проблема низької платоспроможності 
населення поглиблюється ризиками втрати майна, 
бідності, морального несприйняття тощо. 

Слід відмітити, що результати моделі свідчать 
про присутність значного ефекту поведінкових фінан-
сів з боку потенційних клієнтів ломбардів, коли для 
позичальників важливіше уникнути можливих збитків 
(ломбардний кредит занадто дорогий, а оцінна вар-
тість застави значно занижена), ніж отримати вигоду 
(невеликий за розміром короткостроковий кредит). 
Отже, розвитку ломбардів, як і будь-яких фінансових 
установ, притаманні характеристики поведінкових фі-
нансів, які у вітчизняних реаліях посилені факторами 
складного політичного та соціального характеру. 

ВИСНОВКИ
Отже, серед вітчизняних фінансових установ 

ломбарди залишаються одним із найбільш консер-
вативних і стабільних фінансових інститутів. Аналіз 
стану ринку ломбардних кредитів дозволив встано-
вити відносну збалансованість перспектив і викликів 
економічного, соціального та політичного характеру, 
що чинять вплив на функціонування ломбардів. 

Кореляційно-регресійний аналіз ключових пара-
метрів розвитку ринку ломбардного кредитування до-
зволив побудувати модель, економічна інтерпретація 
якої полягає в можливості збільшення обсягу виданих 
ломбардних кредитів при збільшенні обсягу середньо-
місячних доходів громадян, а їх скорочення можливе 
при зростанні рівня безробіття в Україні та нарощенні 
рівня ВВП на душу населення, що в сукупності харак-
теризується ефектом поведінкових фінансів, коли для 

позичальників важливіше уникнути невиправданих 
витрат, ніж отримати короткочасну вигоду.                  
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Шапошников К. С., Крилов Д. В., Якушко І. В. Теоретичні аспекти визначення сутності фіскальних інструментів
Головною метою цієї статті є дослідження наявних наукових концепцій розгляду сутності категорії «фіскальний інструмент» та обґрунтуван-
ня сутності цієї дефініції. Зазначено, що постає актуальне питання поглиблення сформованих і розробки нових положень у сфері функціонування 
фіскальної системи, пошуку оптимальної моделі розвитку такої системи. Таким чином, існує потреба в реалізації нових досліджень у зазначеній 
сфері для поглиблення теоретичних аспектів функціонування фіскальної системи, включаючи необхідність обґрунтування змісту окремих на-
укових категорій і конкретизації вже існуючих. У статті розглянуто сутність категорії «економічний інструмент», проведено аналіз існуючих 
концепцій дослідження цієї дефініції. Встановлено, що цей вид інструментів є невід’ємною складовою всього механізму державного регулювання 
національної економіки, стимулювання розвитку окремих галузей господарства, управління державною власністю. Це дозволило продовжити 
далі вивчати роль різних видів економічних інструментів у забезпеченні ефективного функціонування національної економіки, зокрема фіскаль-
них. Також установлено, що в переважній більшості випадків, використовуючи категорію «фіскальний інструмент», науковці часто ототож-
нюють її з дефініцією «податковий інструмент». У значній кількості робіт при розгляді похідних наукових понять від слова «фіскальний» також 
недостатньо уваги приділяється саме конкретизації змісту фіскальних інструментів. Таким чином, у статті запропоновано розглядати зміст 
категорії «фіскальний інструмент» таким чином: фіскальний інструмент – засіб, який використовується для акумулювання фінансових ресурсів 
економічних суб’єктів з метою формування доходів державного бюджету.
Ключові слова: фіскальний інструмент, фіскальна політика, податковий інструмент, фіскальна система, податкова система.
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