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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Дослідження сучасних тенденцій розвитку світової фінансової системи обумовлено 
новітніми процесами як у світовому господарстві в цілому, так і у його фінансовому 
секторі. Світовий фінансовий ринок є глобальною системою акумулювання вільних 
фінансових ресурсів та надання їх позичальникам із різних країн на принципах ринкової 
конкуренції. Сьогодні цей ринок набув величезних масштабів і перетворився на одне з 
найважливіших джерел фінансових ресурсів, став визначальним фактором господарського 
життя всіх без винятку країн світу. 

Фінансовий ринок є важливим постачальником ресурсів у реальний сектор 
економіки. Фінансові посередники виконують основні його функції: акумулювання 
тимчасово вільних грошових ресурсів, їх трансформацію та надання кредитів суб’єктам 
господарювання. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою функціонують високоефективні 
фінансові ринки, які забезпечують механізм перерозподілу фінансових ресурсів серед 
учасників ринку і сприяють ефективному розміщенню заощаджень серед галузей 
економіки. В Україні та країнах, що ступили на шлях ринкових перетворень в економіці, 
фінансові ринки перебувають на різних стадіях формування та розвитку. Розвитку 
фінансових ринків у таких країнах сприяють масова приватизація, подолання кризових 
явищ та позитивні зрушення в економіці. Паралельно з цим, як правило, відбувається 
формування відповідної законодавчої бази та механізму, що гарантує її виконання. 

В Україні внутрішня та зовнішня криза, а також ескалація конфлікту на сході 
країни негативно вплинули на розвиток економіки, знизили довіру та розбалансували 
фінансові ринки на початку 2015 року. Економічна активність скоротилася. Як наслідок 
знецінення національної грошової одиниці та зростання адміністративних цін інфляція 
споживчих цін у 2014 році прискорилася. Так, на кінець 2014 року інфляція досягла 25 
відсотків річних, з огляду на те, що гривня втратила майже половину своєї вартості 
відносно долара США. Такі тенденції призвели до погіршення якості кредитного 
портфеля, що спричинило необхідність створення значних резервів.  

Ринок фінансових послуг залишається дуже фрагментарним з низькою 
капіталізацією через нестабільні умови ведення бізнесу, незахищеність права власності та 
низький рівень корпоративного управління. Крім того, подальший розвиток фінансового 
ринку стримують: 

- недосконалість ефективного механізму захисту прав споживачів та кредиторів; 
- низький рівень розвитку інституційних інвесторів; 
- обмеженість фінансових інструментів; 
- складність процедур реструктуризації; 
- недовіра та необізнаність роздрібного інвестора; 
- відсутність належних пруденційних вимог та регулювання ринку небанківських 

фінансових послуг; 
- недосконалість податкового законодавства; 
- обмеження валютного законодавства. 
Також для економіки України характерний високий рівень доларизації, готівкових 

розрахунків та процентних ставок, що є наслідком насамперед непослідовної та 
неефективної державної економічної політики минулих років. Невідповідність 
економічної політики економічним реаліям протягом останніх років призвела до 
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накопичення внутрішніх дисбалансів у всіх сферах економіки. Бюджетна підтримка 
неефективних галузей економіки, невиважена цінова політика щодо енергоносіїв для 
домогосподарств, утримання штучного фіксованого валютного курсу - усе це спричинило 
втрату конкурентоспроможності українських виробників, зростання дефіциту рахунку 
поточних операцій, суттєвий фіскальний дефіцит та нарощування державного боргу. 

На сьогодні в Україні роль недержавних інституцій у процесі регулювання є 
слабкою та потребує додаткових стимулів та державної підтримки для ефективного 
розвитку. Враховуючи цей факт, пріоритетними напрямами державної діяльності в 
Україні мають бути: 

- вдосконалення та контроль податкової функції (в першу чергу це може бути 
досягнуто за умов поступового зниження податкового навантаження на економіку та 
підсиленням контролю за повнотою сплати податків); 

- законодавче стимулювання розширення доступу до глобальних фінансових 
інструментів та глобальних фінансових ринків в цілому; 

- державна підтримка та стимулювання розвитку неурядових організацій; 
- активна участь у процесі координації податкової та в цілому фінансової політики 

країн світу та випрацьовуванні спільних стандартів правління з метою відстоювання 
національних інтересів України.  

Для того, щоб досягти активного зростання в середньостроковому періоді, країні 
необхідно рішуче просуватися шляхом зміцнення макроекономічної та фінансової 
стабільності, а також запровадження широкомасштабних та амбіційних структурних 
реформ, які б забезпечили поліпшення бізнес-клімату, залучення більшого притоку 
інвестицій та підвищили конкурентоспроможність України. Здійснення ефективної 
монетарної та фінансової політики допоможе утримати інфляційні очікування, а 
впровадження глибоких і комплексних фінансових та економічних реформ забезпечать 
повернення довіри до фінансового ринку та відновлять доступ до ринків капіталів для 
державного та приватного секторів, що зробить Україну привабливим об'єктом для 
інвестицій і поліпшить перспективи країни на середньостроковий період. 

Також варто звернути увагу на світовий досвід, який демонструє, що вирішенню 
окремих соціальних та економічних проблем, що виникатимуть у процесі фінансової 
лібералізації в Україні, значною мірою сприятиме розвиток та підвищення ролі 
неурядових організацій.  
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