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Постановка проблеми. Важливість державного регулювання 
ринку фінансових послуг обумовлена необхідністю забезпечення 
єдності ринку, нагляду за функціонуванням фінансових установ і 
захисту прав споживачів фінансових послуг. Регулювання має 
забезпечувати належне виконання ринком фінансових послуг ос-
новної функції — розподілу і перерозподілу фінансових активів 
між сферами економіки, регіонами країни та країнами в межах 
світового ринку. Вітчизняний ринок фінансових послуг характе-
ризується відсутністю чітких традицій і правил функціонування, 
що зумовлює необхідність розробки концептуальних підходів до 
побудови ефективного механізму його державного регулювання.  

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у розвиток дер-
жавного регулювання ринку фінансових послуг зробили ряд віт-
чизняних і зарубіжних науковців, серед яких: М. Алєксєєв, О. 
Барановський, Н. Внукова, В. Геєць, С. Герасимова, А. Дьомін, С. 
Злупка, Т. Кембелл, В. Клименко, А. Ковальов, В. Корнєєв, В. 
Колесник, Ю. Кравченко, М. Крупка, Н. Кузнєцова,  Г. Марковіц, 
К. Масляєва, В. Марцин, Я. Міркін, І. Михасюк, О. Мозговий, Е. 
Нікбахт, С. Реверчук, О. Ромашко, Дж. Стігліц, Р. Тьюлз, В. 
Унинець-Ходаківська, Ю. Фама, У. Шарп та ін. 

Мета статті — дослідити особливості регулювання надання 
фінансових послуг, уточнити сутність поняття «державне регу-
лювання ринку фінансових послуг» та окреслити його структурні 
елементи. 

Виклад основного матеріалу. Під регулюванням фінансового 
сектору розуміють процес створення і дотримання певних норм і 
правил діяльності фінансових установ [5]. Нагляд за діяльністю 
установ фінансового сектору розглядають як форму діяльності 
державних органів щодо забезпечення законності діяльності, 
прозорості та стабільності ведення бізнесу окремими фінансо-
вими установами. 

У світовій практиці регулювання фінансових ринків застосо-
вуються різні підходи до визначення пріоритетних об’єктів регу-
лювання. В якості таких можуть виступати: 

– учасники ринку (емітенти, інвестори, професійні учасники 
фінансового ринку, включаючи ринкову інфраструктуру); 

– види діяльності (професійні види діяльності на фінан-
совому ринку, емісійна діяльність, інвестиційна діяльність тощо); 

– види ринкових операцій (посередницькі, спекулятивні  
тощо); 

– інструменти («фінансові продукти»). 
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Фінансова послуга — це операції з фінансовими активами, що 
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за 
рахунок цих осіб (а у випадках, передбачених законодавством, і 
за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів), з метою 
отримання прибутку або збереження реальної вартості фінан-
сових активів [1].  

Ринки фінансових послуг — сфера діяльності учасників рин-
ків фінансових послуг з метою надання та споживання певних 
фінансових послуг [1]. До ринків фінансових послуг належать 
професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових по-
слуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших 
видах ринків, які забезпечують обіг фінансових активів. 

Учасниками ринку фінансових послуг є особи, які відповідно 
до закону мають право надавати фінансові послуги на території 
України; особи, які провадять діяльність з надання посередниць-
ких послуг на ринках фінансових послуг; об’єднання фінансових 
установ, включені до реєстру саморегулівних організацій, що ве-
деться органами, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг; споживачі фінансових послуг. Законами з пи-
тань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть 
визначатися інші учасники ринків фінансових послуг. 

Фінансова установа — юридична особа, яка відповідно до за-
кону надає одну чи кілька фінансових послуг, а також інші по-
слуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у 
випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного 
реєстру [1]. До фінансових установ належать банки, кредитні 
спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, стра-
хові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпе-
чення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, 
виключним видом діяльності яких є надання фінансових  
послуг.  

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансовими 
вважаються такі послуги: 

– випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх 
чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення 
розрахунків; 

– довірче управління фінансовими активами; 
– діяльність з обміну валют; 
– залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо 

наступного їх повернення; 
– фінансовий лізинг; 
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– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінан-
сового кредиту; 

– надання гарантій і поручительств; 
– переказ коштів; 
– послуги у сфері страхування та у системі накопичувального 

пенсійного забезпечення; 
– професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає 

ліцензуванню; 
– факторинг; 
– адміністрування фінансових активів для придбання товарів 

у групах; 
– управління майном для фінансування об’єктів будівництва 

та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону 
України «Про фінансово-кредитні механізми і управління май-
ном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»; 

– операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних 
цінних паперів; 

– банківські та інші фінансові послуги, що надаються відпо-
відно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

Таким чином, усі фінансові послуги можна розділити на кіль-
ка груп (табл. 1). 

Аналіз даних табл.1 показує, що деякі фінансові послуги од-
ночасно можна віднести до кількох груп (видів). Крім того, 
спеціальне законодавство, яке регулює відносини у сфері 
страхування, недержавного пенсійного забезпечення, здійснен-
ня інвестиційної діяльності та професійної діяльності на ринку 
цінних паперів, а також фінансування житлового будівництва, 
встановлює інші термінологічні особливості щодо визначення 
напрямів чи видів діяльності, яка фактично є наданням фінан-
сових послуг. 

Законодавство про регулювання банківської діяльності 
міс-тить норми, в яких дещо інакше визначені види 
фінансових послуг. Зокрема, Законом України «Про банки 
і банківську діяльність» до банківських (фінансових) по-
слуг відносить: 

– залучення у вклади (депозити) коштів і банківських металів 
від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 

– відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахун-
ків клієнтів, у тому числі у банківських металах; 

– розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на 
поточні рахунки, коштів і банківських металів від свого імені, на 
власних умовах і на власний ризик. 
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Таблиця 1  
ГРУПИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Види послуг Назва фінансової послуги* 

Фінансові послуги, які 
можна віднести до 
банківських 
 

– випуск платіжних документів, платіжних карток, до-
рожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші фор-
ми забезпечення розрахунків; 
– довірче управління фінансовими активами; 
– діяльність з обміну валют; 
– залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо 
наступного їх повернення; 
– фінансовий лізинг; 
– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту; 
– надання гарантій і поручительств; 
– переказ коштів; 
– факторинг; 
– управління майном для фінансування об’єктів будів-
ництва та/або здійснення операцій з нерухомістю; 
– банківські та інші фінансові послуги 

Послуги у сфері стра-
хування та в системі 
накопичувального пен-
сійного забезпечення 

– страхування, перестрахування, страхове посеред- 
ництво;** 
– залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо 
наступного їх повернення; 
– довірче управління фінансовими активами 

Фінансові послуги, які 
надають професійні 
учасники ринку цінних 
паперів 

– професійна діяльність на фондовому ринку***  

Кредитні послуги – залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо 
наступного їх повернення; 
– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту; 
– фінансовий лізинг; 
– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту; 
– факторинг 

Фінансові послуги  
з управління активами 
(довірче управління) 

– довірче управління фінансовими активами; 
– адміністрування фінансових активів для придбання 
товарів у групах; 
– управління майном для фінансування об’єктів будів-
ництва та/або здійснення операцій з нерухомістю; 
– операції з іпотечними активами з метою емісії іпотеч-
них цінних паперів 

*Згідно статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринку фінансових послуг. 

**Види добровільного та обов’язкового страхування визначено Законом 
України «Про страхування». 

***Види професійної діяльності на фондовому ринку визначені Законом 
України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

Джерело: складено автором  
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Комерційний банк, крім надання банківських (фінансових) по-
слуг, має право здійснювати також діяльність щодо: 

– інвестицій; 
– випуску власних цінних паперів; 
– випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 
– зберігання цінностей або надання в майновий найм (орен-

ду) індивідуального банківського сейфа; 
– інкасації коштів і перевезення валютних цінностей; 
– ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім 

власних акцій); 
– надання консультаційних та інформаційних послуг щодо 

банківських та інших фінансових послуг. 
Окремо Законом України «Про банки і банківську діяльність» 

визначено кредитні операції, до яких віднесено (крім розміщення 
залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, 
коштів і банківських металів від свого імені, на власних умовах і 
на власний ризик, також: 

– здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені; 
– надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від 

третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; 
– придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій 

формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе 
ризик виконання таких вимог і прийом платежів (факторинг); 

– лізинг [2]. 
В Україні відповідно до законодавства надавати фінансові по-

слуги крім комерційних банків можуть небанківські фінансові 
установи, включаючи професійних учасників ринку цінних па-
перів (табл. 2).  

Таблиця 2  
МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  

РІЗНИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ 

Групи фінансових 
послуг Види послуг, закріплені законодавчо Примітки 

Банківські  
послуги 

– залучення у вклади (депозити) кош-
тів та банківських металів від необмеже-
ного кола юридичних і фізичних осіб;  
– відкриття та ведення поточних (ко-
респондентських) рахунків клієнтів, у 
тому числі у банківських металах;  
– розміщення залучених у вклади (де-
позити), у тому числі на поточні рахунки, 
коштів і банківських металів від свого 
імені, на власних умовах і на власний ри-
зик. 

Комерційні банки 
Кредитні спілки** 
 
Комерційні банки 
Центральний депо-
зитарій цінних па-
перів * 
Комерційні банки 
Кредитні спілки** 
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Закінчення табл. 2  

Групи фінансових 
послуг Види послуг, закріплені законодавчо Примітки 

Кредитні послуги – здійснення операцій на ринку цінних 
паперів від свого імені; 
– надання гарантій і поручительств та 
інших зобов’язань від третіх осіб, які пе-
редбачають їх виконання у грошовій 
формі; 
–  придбання права вимоги на вико-
нання зобов’язань у грошовій формі за 
поставлені товари чи надані послуги, 
приймаючи на себе ризик виконання та-
ких вимог і прийом платежів (факто-
ринг); 
– лізинг 

Комерційні банки 
Торговці цінними 
паперами 
Комерційні банки 
Фінансові компанії 
 
Комерційні банки 
Фінансові компанії 
 
Комерційні банки 
Фінансові компанії 
Лізингові компанії 
(лізингодавці) 

Інвестиційні по-
слуги 

– здійснення операцій на ринку цінних 
паперів від свого імені 

Комерційні банки 
Торговці цінними 
паперами 

Сервісні послуги 
(обслуговування) 
та інші види 
діяльності 

– інвестиції; 
– випуск власних цінних паперів; 
– випуск, розповсюдження та прове-
дення лотерей; 
– зберігання цінностей або надання в 
майновий найм (оренду) індивідуального 
банківського сейфа; 
– інкасація коштів і перевезення ва-
лютних цінностей; 
– ведення реєстрів власників іменних 
цінних паперів (крім власних акцій)***;  
– надання консультаційних та інфор-
маційних послуг щодо банківських та 
інших фінансових послуг. 

Комерційні банки 
Інститути спільного 
інвестування  
Пенсійні фонди 
 
 
 
 
 
Депозитарні уста-
нови 

*Відкриття рахунків виключно щодо здійснення обслуговування обігу 
цінних паперів без права відкриття рахунків у банківських металах. 

**Без права здійснення операцій у банківських металах. 
***На сьогодні — депозитарна діяльність депозитарної установи, діяль-

ність зі зберігання активів інститутів спільного інвестування та недержавних 
пенсійних фондів. 
Джерело: складено автором  

 
Найуніверсальнішими фінансовими установами є комерційні 

банки, оскільки вони можуть надавати майже весь спектр фінансо-
вих та інших (сервісних) послуг. Окрему групу складають про-
фесійні учасники ринку цінних паперів, але слід враховувати, що 
практично всі діючі комерційні банки мають ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку. Серед інших не-
банківських фінансових установ окремі групи складають страхові 
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компанії (страховики), недержавні пенсійні фонди, кредитні 
спілки, фінансові компанії («квазі-банки») та деякі інші. 

З огляду на підходи щодо визначення об’єктів регулювання на 
фінансовому ринку (по учасникам і видам професійної діяльності 
на фінансових ринках) структуру державних регуляторів пред-
ставлено в табл. 3. 

Таблиця 3 
РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Види фінансових послуг* Установи, які мають право 
надавати фінансову послугу 

Державний орган, 
який забезпечує  
регулювання 

Банківські та інші фінансові по-
слуги, що надаються відповідно 
до Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» 

Комерційні банки НБУ 

Випуск платіжних документів, 
платіжних карток, дорожніх чеків 
та/або їх обслуговування, клі-
ринг, інші форми забезпечення 
розрахунків 

Комерційні банки НБУ 

Діяльність з обміну валют Комерційні банки 
Небанківські фінансові 
установи ** 

НБУ 

Довірче управління фінансовими 
активами 

Комерційні банки 
Торговці цінними папе-
рами (управління цінними 
паперами) 

НБУ 
НКЦПФР 

Залучення фінансових активів із зо-
бов’язанням щодо наступного їх по-
вернення 

Комерційні банки 
Фінансові компанії 

НБУ 
Нацкомфінпослуг 

 Фінансовий лізинг Комерційні банки 
Фінансові компанії 
Лізингодавці 

НБУ 
Нацкомфінпослуг 

Надання коштів у позику, в тому 
числі і на умовах фінансового 
кредиту 

Комерційні банки 
Фінансові компанії 

НБУ 
Нацкомфінпослуг 

Надання гарантій і поручительств Комерційні банки 
Фінансові компанії 

НБУ 
Нацкомфінпослуг 

Переказ коштів Комерційні банки 
Небанківські фінансові 
установи ** 

НБУ

Послуги у сфері страхування Страховики (страхові 
компанії) 

Нацкомфінпослуг 
НКЦПФР 

Послуги у системі накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення 

Недержавні пенсійні фонди 
Адміністратори НПФ 
Компанії з управління ак-
тивами 

Нацкомфінпослуг 
НКЦПФР 
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Закінчення табл. 3 

Види фінансових послуг* Установи, які мають право 
надавати фінансову послугу 

Державний орган, 
який забезпечує  
регулювання 

Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів, що підлягає ліцен-
зуванню 

Комерційні банки 
Професійні учасники 
ринку цінних паперів, які 
не є банками 

НКЦПФР 
 

Факторинг Комерційні банки 
Фінансові компанії 

НБУ 
Нацкомфінпослуг 

Адміністрування фінансових ак-
тивів для придбання товарів у 
групах 

Фінансові компанії (упра-
вителі — за наявності 
ліцензії) 

Нацкомфінпослуг 

Управління майном для фінан-
сування об’єктів будівництва 
та/або здійснення операцій з неру-
хомістю» 

Комерційні банки 
Фінансові компанії (упра-
вителі — за наявності 
ліцензії) 

НБУ 
Нацкомфінпослуг 
НКЦПФР 

Операції з іпотечними активами з 
метою емісії іпотечних цінних 
паперів 

Фінансові компанії — 
управителі (за наявності 
ліцензії) 

НКЦПФР 
Нацкомфінпослуг 

*Наведені найменування фінансових послуг, визначені у статті 4 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг». 

**Такі небанківські фінансові установи відносяться до групи фінансових 
компаній, регулювання — допуск на ринок (ліцензування) і встановлення нор-
мативів діяльності здійснює НБУ. 
Джерело: складено автором 

У цілому регулювання фінансового ринку забезпечують три 
державних органи (державні регулятори) — Національний банк 
України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг. Практично щодо всіх видів фі-
нансових послуг спостерігається певне дублювання як мож-
ливості їх надання банківськими та небанківськими фінансовими 
установами, так і регуляторні повноваження державних органів. 
Таким чином, можна констатувати певне дублювання регулятор-
них функцій у цілому на фінансовому ринку. На сьогодні вкрай 
актуальною проблемою є оптимізація апарату державного управ-
ління, однією із складових такої оптимізації має стати трансфор-
мація державного регулювання фінансового ринку. 

Висновки. Будь-яка трансформація регуляторної сфери, особливо 
в умовах фінансової кризи, є стресовою для ринку та його учасників. 
Така ситуація не є оптимальною, оскільки крім непродуктивних вит-
рат коштів на державне управління не забезпечує дієвого контролю 
за наданням фінансових послуг з метою захисту прав інвесторів.  
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Можливо розглядати два підходи до трансформації регулювання 
фінансового ринку. Перший полягає у переході виключно до 
функціонального принципу регулювання фінансового ринку та 
створення мегарегулятора. При другому підході можливе збере-
ження певних підходів, характерних для галузевого (секторального) 
принципу, з переходом у перспективі до в цілому функціонального.  

Найоптимальнішим, на нашу думку, є другий підхід, оскільки це 
дозволить оптимізувати структуру державного управління на першо-
му етапі без додаткових витрат коштів державного бюджету. 
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