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МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

СЕКТОРА  

 

Ще в перші роки незалежності України, коли активно здійснювались 

«радикальні ринкові реформи», нами акцентувалась увага на тому, що «банки 

не так сприяють приросту національного доходу, як здійснюють перерозподіл 

уже нагромадженого багатства» [1, c. 98]. У гонитві за «дешевими грошима 

банки, зосередивши свою увагу лише на спекулятивній кредитній діяльності, 

усунулись від виконання своїх основних функцій: мобілізації вільних коштів 

домашніх господарств і фірм, інвестування економіки…» [2, с. 180], а 

«відтворення банківського капіталу набуло відносно економічно 

відокремленого характеру» [3]. В контексті зазначеного потребують перегляду 

концепції щодо еволюції економічної природи фінансів, процесу  становлення 

та функціонування фінансової економіки, перетворення фінансів на 

визначальний важіль регулювання не тільки доходів, а й прав власності.  

Фінансовий сектор входить до складу фінансової системи як 

організаційна підструктура і являє собою сукупність банків, небанківських 

фінансових інститутів та інших інфраструктурних професійних учасників 

фінансового ринку, що надають фінансові послуги. На сьогодні він виступає 

одним із чинників економічної динаміки та забезпечення сталого розвитку, а 

сучасна економіка перетворюється на «фінансоміку», у рамках якої 

перебувають в обігу величезні обсяги капіталів.  

Теорія формування фінансів держави є першою теоретичною засадою 

трактування фінансів та першим етапом формування фінансової системи в 

еволюції національної економіки. Але ця теорія не пояснює, яким чином 

здійснюється генезис фінансової системи, доповнюючи окрім державних 

фінансів, банківськими та небанківськими фінансовими її складовими. На 

сучасному етапі інформатизації, поглиблення мережевості та глобалізації 

економіки, редукція сутності фінансів набуває суперечливої форми. З одного 

боку, фінансові інститути сприяють мобілізації заощаджень задля інвестування 

економіки, з іншого, – самі фінансові інститути усвідомлено через 

використання механізму дезінформації та психологічного чинника 

(синергетичного ефекту) здійснюють фінансові спекуляції, які й стали 

причиною фінансових бульбашок та криз.  
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В системі мотивації діяльності інститутів фінансового сектору 

формуються елементи розбалансування фінансового механізму та дестабілізації 

національної економіки. Фінансові посередники можуть виконувати двояку 

роль: з одного боку, виступати  в якості заповнювача вакууму між реальним та 

грошовими секторами, тим самим стримуючи можливість виникнення різних 

видів ризиків, а з другого, – фінансові інновації у вигляді фінансових 

спекуляцій сприяють виникненню світових фінансових криз. Спекулятивне 

фінансування неминуче, якщо довгострокові інвестиційні проекти 

фінансуються за рахунок короткострокових позичок [4]. Суб’єкти 

господарювання, які беруть нові кредити для погашення попередніх, часто не 

замислюються, що в конкретний момент може настати ситуація, коли уже для 

сплати боргу необхідно продавати капітальні активи. Стабільність породжує 

нестабільність, тобто тривала макроекономічна стабільність створює 

передумови фінансових криз, які обумовлюються неможливістю суб’єктів 

господарювання погасити свої борги.  

На сучасному етапі розвитку діяльність фінансових посередників в 

Україні характеризується наявністю низки проблем та загроз стабільності 

їхнього функціонування (табл. 1). 

Таблиця 1 

SWOT-аналіз функціонування фінансових інститутів в Україні 
Переваги (Strengths) Недоліки (Weaknesses) 

 широкий спектр фінансових послуг; 

 розвинута мережа відділень та філій; 

 наявність саморегулівних 

організацій; 

 впровадження принципів 

макропруденційного нагляду, 

здійснення стрес-тестування; 

 гарантування вкладів фізичних осіб; 

 стратегічне планування та 

програмування 

 розбалансованість активно-пасивних операцій 

за обсягами, валютою та строками; 

 переважно спекулятивний характер фінансових 

операцій і висока частка «проблемних» активів; 

 низький рівень інвестиційної активності 

фінансових установ; 

 низький рівень капіталізації; 

 формування значного обсягу резервних активів; 

 низький рівень транспарентності фінансових 

операцій та якості фінансового менеджменту 

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats) 

 економічна,політична стабільність; 

 зниження вартості та підвищення 

якості фінансових послуг; 

 розвиток державних механізмів  

хеджування фінансових ризиків; 

 забезпечення реальних гарантій 

споживачам фінансових послуг; 

 обмеження зовнішніх запозичень 

банків, встановлення квот присутності 

іноземного капіталу; 

 удосконалення нормативно-

правового поля, розробка Банківського 

та Страхового кодексів; 

 перехід на стандарти Базеля III,  

 відрив фінансового сектору від реального та 

пасивність держави у стимулюванні інвестиційної 

активності фінансових інститутів; 

 низький рівень платоспроможності населення та 

висока вартість фінансових послуг; 

 асиметрія інформації, низький рівень довіри; 

 висока частка іноземного капіталу на ринку; 

 доларизація економіки, зростання залежності від 

кон’юнктури зовнішнього ринку та політики; 

 недостатній державний контроль за поширенням 

фінансових інновацій; 

 обмеженість процентного каналу монетарної 

трансмісії; 

 економічна та політична нестабільність;  
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Solvency II; 

 створення фінансового 

мегарегулятора; 

 прозорість та відповідальність 

діяльності; 

 програми підвищення фінансової 

грамотності населення; 

координація монетарної та фіскальної 

політики 

 недосконалість законодавства щодо захисту 

прав споживачів фінансових послуг; 

 нерозвиненість фінансової інфраструктури; 

 недосконалості напрямків диверсифікації 

фінансових ресурсів;  

 низький рівень фінансової грамотності 

населення; 

корупція, тінізація економіки 

Джерело: побудовано авторами 

Основні загрози стійкості фінансових інститутів пов’язані з економічною 

та політичною нестабільністю в країні, високим рівнем доларизації та 

нестабільністю валютного курсу, зростанням державного боргу та повільним 

реформуванням національної економіки, зростанням загального рівня цін, 

зубожінням населення та зниженням попиту на фінансові послуги, низьким 

рівнем суспільної довіри як до фінансових інститутів, так і органів державної 

влади тощо. 

З метою мінімізації ризиків та загроз функціонування фінансового 

сектору, забезпечення фінансової стабільності та підвищення його 

конкурентоспроможності перед органами державної влади постає необхідність 

здійснення постійного моніторингу діяльності фінансових інститутів та вчасної 

ідентифікації диспропорцій і суперечностей розвитку. Продуктивна роль 

фінансових посередників може бути реалізована за умов макроекономічної 

стабільності, усталеності інституціонального середовища, визначеності та 

прозорості пріоритетів і напрямів державної політики.  Важливо налагодити 

зворотний зв’язок між фінансовими регуляторами та безпосередньо 

фінансовими інститутами завдяки підвищенню ролі саморегульованих 

організацій на ринку фінансових послуг, які репрезентують інтереси 

фінансових установ.  

На сучасному етапі розвитку української економіки як ніколи 

актуалізується необхідність підвищення інвестиційної активності банків та 

небанківських фінансових установ. Задля цього держава повинна виступити 

безпосередньо учасником інвестиційного процесу, сприяючи трансформації 

заощаджень домогосподарств в інвестиції, гарантом вкладів і їх доходності; 

здійснювати позиціонування фінансових послуг страховиків, недержавних 

пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування, забезпечити економічну 

та політичну стабільність в країні. Для подальшої лібералізації валютного курсу 

та розширення меж його волатильності необхідні певні макроекономічні 

передумови: контрольованість інфляції, додержання гранично допустимих меж 

дефіциту бюджету, взаємоузгодженість фіскальної та монетарної політики, 

розвиток фондового ринку, механізмів хеджування валютних ризиків. 

Сьогодні однозначно можна стверджувати, що за останнє століття роль та 

інституціональна динаміка фінансової системи в розвитку суспільства 

радикально змінилася. Сукупність нових ендогенних та екзогенних чинників, 
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до яких слід віднести інформаційну революцію, загострення дефіциту 

природних та енергетичних ресурсів, мережеву економіку та трансформацію 

людських цінностей, додали нових імпульсів у зміну пріоритетів та моделей 

фінансизації сучасної економіки. Однією із рис сучасного нового економічного 

порядку є утвердження фінансової системи з одного боку на макрорівні як 

активного глобального важелю впливу на розвиток національних економік, а з 

другого – на макрорівні – поширення фінансових спекуляцій веде руйнації 

самої фінансової системи зсередини.    

Особливості державного регулювання фінансового сектору в Україні 

полягають у тому, що паралельно зі становленням фінансових інститутів 

формуються та утверджуються інститути державності, що відображається на 

принципах діяльності, пріоритетах і функціях фінансових інститутів. 

Актуалізується потреба переосмислення ролі держави у функціонуванні 

фінансового сектору, яка повинна виступати не тільки спостерігачем, 

координатором і регулятором, а й активним інституціональним учасником 

радикальних змін у налагодженні взаємодії між реальним та фінансовим 

секторами національної економіки. 
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