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умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, 
збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг. Розуміючи соціальну 
важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках 
країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої 
зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст 
населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, 
наданні повного спектру банківських та інших операцій. Зважаючи на 
соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в 
усіх регіонах України. 
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Фінансовий ринок завжди був важливим елементом національної 
економіки. З його допомогою суспільство здійснює вплив на формування 
структури суспільного виробництва і результати національного 
господарювання. В умовах ринкової економіки роль фінансового ринку значно 
зростає, оскільки він стає впливовим інструментом регулювання соціально-
економічних процесів. Саме у фінансовому ринку переплітається великий 
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спектр різнорівневих інтересів і суперечностей. Нині в Україні у сфері 
фінансового ринку концентруються одні з найгостріших проблем економічного 
життя держави, оскільки він є одним з механізмів забезпечення 
конкурентоспроможності економіки країни: розподіл фінансових ресурсів на 
цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дозволяє спрямувати 
інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим 
сприяти економічному зростанню. 

Дослідженню проблеми розвитку ринку фінансових послуг та його 
значення для економічного зростання країни приділяється значна увага як 
вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Найбільш відомими серед них є: 
Боді З., Бланк І., Брігхем Ю., Горбач Л., Грідчіна М., Гропеллі А., Каун О., 
Нікбахт Е., Пересада А., Рогач О., Рубіні Н., Савчук В., Сорос Дж., 
Ходаківська В. [5], Черваньов Д., Шарп В., Шелудько В. [6] та інші. Однак не 
зважаючи на значну увагу до цієї проблематики недостатньо вирішиними 
залишаються питання ролі ринку фінансових послуг у діяльності держави з 
метою стабілізації ринків і сприяння подальшому гармонійному розвитку 
національної економіки. 

Метою роботи є формування пріоритетних напрямків розвитку ринку 
фінансових послуг з урахуванням специфіки української фінансово-економічної 
системи. 

Аналіз наукової літератури [1, 4-6] з вивчення ринку фінансових послуг в 
Україні  дозволяє з'ясувати, що ринок фінансових послуг являє собою особливу 
форму організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм 
призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні 
умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових 
засобів.  

Ринок фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових 
послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків 
фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, 
страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших 
видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів [2]. 

Під конкурентоспроможністю в даному випадку слід розуміти здатність 
усіх установ, що працюють на ринку фінансових послуг та є резидентами 
України, ефективно проводити свою діяльність за умов конкуренції з 
нерезидентами. 

Згідно із Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» фінансовими вважаються такі послуги [2]: 1) випуск 
платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх 
обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 2) довірче 
управління фінансовими активами; 3) діяльність з обміну валют; 4) залучення 
фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 
5) фінансовий лізинг; 6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту; 7) надання гарантій та поручительств; 8) переказ коштів; 
9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного 
забезпечення; 10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає 
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ліцензуванню; 11) факторинг; 11-1) адміністрування фінансових активів для 
придбання товарів у групах; 12) управління майном для фінансування об’єктів 
будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. 

За економічною сутністю ринок фінансових послуг — це економічні 
відносини, що виникають між фінансовими посередниками та іншими 
економічними агентами з приводу розподілу фінансових ресурсів, купівлі-
продажу тимчасово вільних коштів і цінних паперів [4]. 

Сучасні фінансові посередники розглядаються як спеціалізовані 
професійні оператори ринку, інвестиційно-кредитні установи, що 
перерозподіляють ресурси між постачальниками і споживачами фінансового 
капіталу, між інвесторами/кредиторами та реципієнтами коштів на основі дії 
принципу зв'язку в динаміці руху активів.  

На сьогодні фінансовими посередниками виступають спеціалізовані 
інвестиційні компанії, банки, трастові компанії, кредитні спілки, страхові 
компанії, пенсійні фонди та інші. 

Серед небанківських фінансових посередників найбільш розвиненими є 
страхові компанії. Однак наявність низки проблем гальмують розвиток 
страхового ринку в Україні та не забезпечують розкриття його потенціалу для 
зростання економіки. Зокрема, низька зацікавленість у страхуванні, через 
невисоку платоспроможність населення; нерозвиненість страхування життя та 
медичного страхування; недостатня капіталізація та низька ліквідність 
страховиків; низька інвестиційна активність страхових компаній; недовіра до 
страховиків; вузька мережа страхових посередників тощо.  

Для банківської ж системи найбільш актуальною є проблема обмеженості 
капіталу банків. Тому банки вимушені нарощувати свою операційну діяльність 
переважно за рахунок найризикованішого сегмента – кредитування. На 
кредитному ринку реальну проблему становить його недоступність для 
більшості малих та середніх позичальників, мінімальний обсяг більш складних 
кредитних послуг, недостатня розвиненість довгострокового кредитування та 
ринку іпотеки. 

Головними проблемами на ринку лізингових послуг є: несформованість 
на загальнодержавному рівні політики щодо перспектив розвитку лізингу; 
невизначеність податкових пільг для лізингових компаній; занадто висока 
вартість кредитів комерційних банків, короткостроковий період кредитування. 
Основний чинник, який гальмує розвиток факторингу в Україні – недостатньо 
підготовлена законодавча база. Крім того, в Україні функціонує лише близько 
25 компаній, які безпосередньо надають факторингові послуги. 

На жаль, в зародковому стані залишаються інвестиційні фонди. До 
основних причин їх відставання у розвитку можна віднести: відсутність 
середнього класу, готового віддати свої заощадження в управління 
інвестиційним фондам; слабка розвиненість фондового ринку. Ці ж причини 
стримують розвиток і фінансових компаній. 

Вирішення завдань подальшого розвитку ринків фінансових послуг 
України є одним із найважливіших пріоритетів довгострокової економічної 
політики держави. Насамперед потрібно забезпечити підвищення ліквідності 
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ринку фінансових інструментів і привабливість довгострокових інвестицій, 
розширити перелік операцій і фінансових послуг, що створить умови для 
ефективного функціонування ринку фінансових послуг як механізму залучення 
інвестицій у розвиток реального сектору вітчизняної економіки. До розв’язання 
проблеми подальшого розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг слід 
підходити системно й з урахуванням світових тенденцій. 

Отже, пріоритетними напрямками розвитку ринку фінансових послуг з 
урахуванням специфіки української фінансово-економічної системи є: 

1) зміна законодавства про фінансові послуги; 
2) встановлення чітких та недвозначних критеріїв, яким повинні 

відповідати суб'єкти права для надання будь-яких фінансових послуг; 
3) чітке визначення, чи обмеження та критерії, що застосовуються лише 

до українських організацій, які надають послуги, чи також до іноземних 
компаній, які працюють на ринку фінансових послуг в Україні. 

4) сприяння регіональній збалансованості ринку фінансових послуг, 
впровадження нових технологій, розробка та диверсифікація послуг, що 
надаватимуться клієнтам, призведуть до такого зростання капіталізації, яка 
необхідна для обслуговування національної економіки; 

5) створення умов для інтеграції банківської системи в світовий фінансовий 
простір шляхом адаптації вимог ринків фінансово-банківських послуг; 

6) покращення якості та надійності корпоративного управління та 
керівництва на ринку фінансових послуг повинно знайти своє відображення з 
урахуванням зарубіжного досвіду та національних особливостей. 

Отже, для удосконалення ринку фінансових послуг України необхідно 
забезпечити проведення активної державної політики, яка повинна бути 
направлена на подальший розвиток системи регулювання фінансового ринку та 
нагляду. 
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