
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

  

Факультет фінансів 
 

Кафедра фінансів 

 

галузь знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

спеціалізація Фінанси і кредит                  

 

 Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» 
                                                                                

Форма навчання:  заочна 

                                                        

  

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА 

 

на тему: « Державне регулювання фінансового ринку України» 

  

студентки   Кіяшко Аліни Юріївни 

                                                            (підпис) 

 

 

 

Науковий керівник     Рязанова.Н.С 
                            
                                                 д.е.н., доцент 

                   _________  _____________ 
                            (підпис)         (прізвище, ініціали) 

 

Магістерська дипломна робота допущена до захисту в  

Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти  

 

Завідувач кафедри     д.е.н., професор 

                 _______________ В. Федосов 
                                  (підпис)    

 

 

 

Київ 2019 



 2 

ЗМІСТ 

 

Вступ……………………………………………………………………………….3 

 Розділ 1. Теоретичні аспекти державного регулювання фінансового ринку..6 

1.1. Економічна сутність, структура та функції фінансового ринку…………..6 

1.2. Інформаційне забезпечення державного регулювання фінансового 

ринку……………………………………………………………………………...16 

1.3. Критичний огляд наукових публікацій з проблематики державного 

регулювання фінансового ринку України……………………………………...24 

Розділ 2. Особливості державного регулювання фінансового ринку 

України…………………………………………………………………………...33 

2.1. Алгоритм дослідження державного регулювання фінансового ринку 

України…………………………………………………………………………...33 

2.2. Сучасний стан державного регулювання фінансового ринку……………45 

2.3. Сучасні механізми державного регулювання фінансового ринку……….55 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення державного регулювання фінансового 

ринку……………………………………………………………………………..63 

3.1. Зарубіжний досвід державного регулювання фінансового ринку та 

можливості його імплементації в Україні……………………………………..63 

3.2. Перспективи розвитку державного регулювання фінансового ринку…..72 

Висновки та пропозиції…………………………………………………………88 

Список використаних джерел………………………………………………….91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сучасний фінансовий ринок як соціально-

економічна реальність поточної глобальної фінансової кризи являє собою досить 

складну у функціональному та інституціональному аспектах систему, осмислення 

та розуміння якої можливе лише в межах багаторівневого підходу методами 

економічного пізнання. Цей базовий сегмент (підсистема) в структурі цілісної 

ринкової системи господарювання має дієві ринкові механізми саморозвитку і 

саморегулювання, а з іншого боку – є об’єктом досить активного державного 

втручання. Це обумовлено тим, що в режимі свого нормального функціонування 

фінансовий ринок позитивно впливає на економіку будь-якої країни, а в періоди 

відхилень від такого режиму має місце його негативний вплив не тільки на 

економічні, але й на суспільні процеси в цілому. При такій ситуації державне 

регулювання фінансового ринку стає об’єктивною необхідністю. 

У сучасних умовах, які склалися в Україні, розвиток фінансового ринку має 

стати каталізатором відновлення національної економіки. Надзвичайно важлива 

роль фінансового ринку зумовлена тим, що діяльність фінансових інститутів 

забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів та створює умови для активізації 

інвестицій. В свою чергу, стабільний розвиток та ефективність функціонування 

фінансового ринку залежать від добре налагодженої системи державного 

регулювання всіх його сегментів. Світова фінансово-економічна криза стала 

найбільшим викликом для всіх регуляторів фінансових ринків, оскільки виявила 

їх слабкість в упередженні кризових явищ на фінансових ринках. 

З огляду на це все більше країн світу приходять до висновку про 

необхідність реформування державної системи регулювання фінансових ринків. В 

Україні така система потребує кардинальних змін, так як в сьогоднішній 

економічній ситуації не відповідає ні потребам економіки і суспільства загалом, 

так і міжнародним підходам. Це, в свою чергу, потребує використання адекватних 

даній ситуації механізмів та інструментів регулювання фінансового ринку з боку 

держави, що актуалізує дослідження в цьому напрямі. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

проблем державного регулювання фінансового ринку України здійснили такі 

відомі вітчизняні науковці, як В. В. Бутенко, В. Д. Базилевич, Є.П. Бондаренко, О. 

М. Іваницька, О. О. Калюга, І.Г. Пахомова. та ін. Проте, систематизація й 

узагальнення праць учених дозволяють стверджувати, що теоретичні засади, 

практика функціонування фінансового ринку та інструментів фінансової політики 

його регулювання мають низку проблем в країнах з трансформаційною 

економікою, зокрема в Україні, в якій фінансовий ринок у своєму розвитку є 

доволі мінливим і нестабільним. 

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні перспектив 

розвитку державного регулювання фінансового ринку України. 

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 

- розкрити економічну сутність, структуру та функції фінансового ринку; 

- висвітлити інформаційне забезпечення державного регулювання 

фінансового ринку; 

- провести критичний огляд наукових публікацій з проблематики 

державного регулювання фінансового ринку України; 

- вивчити алгоритм дослідження державного регулювання фінансового 

ринку України; 

- дослідити сучасний стан державного регулювання фінансового ринку; 

- охарактеризувати сучасні механізми державного регулювання фінансового 

ринку; 

- розглянути зарубіжний досвід державного регулювання фінансового ринку 

та можливості його імплементації в Україні; 

- обгрунтувати перспективи розвитку державного регулювання фінансового 

ринку. 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретичні та практичні 

аспекти державного регулювання фінансового ринку. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є сучасний стан державного 

регулювання фінансового ринку України. 
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Методи дослідження. При написанні магістерської дипломної роботи були 

використані такі методи: індукції та дедукції; методи логічного узагальнення та 

наукової абстракції; метод аналізу та синтезу; табличний та графічний метод; 

метод системно-структурного аналізу; бібліографічний метод. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження 

слугували законодавчі та нормативно-правові акти, статистичні дані, наукові 

праці та монографічні видання вітчизняних та зарубіжних вчених з питань 

державного регулювання фінансового ринку України. 

Структура дослідження. Магістерська дипломна робота складається зі 

вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних 

джерел. 
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