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ВСТУП
В умовах макроекономічної нестабільності

досить важливою передумовою для зростання,
розвитку і стабільності економіки є ефективне
державне регулювання фінансового ринку.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день
державний нагляд та контроль за фінансовим
ринком стикається з великою кількістю про$
блем. У першу чергу, ці проблеми стосуються
сучасного законодавства, що потребує пере$
гляду норм та методів управління фінансовим
ринком та економічної кризи.

СТУПІНЬ ВИВЧЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
Проблемам державного регулювання фінан$

сового ринку в умовах макроекономічної неста$
більності присвячено велику низку праць відо$
мих вчених, таких як Дж.М. Кейнс, Х.Ф. Мінскі,
М.Д. Кондратьєв, Л. Ларуша, М. Хазіна та ін.
Проте не розглянуто завдання щодо подолан$
ня негативних явищ на фінансовому ринку, які
виникають в умовах нестабільності.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз процесу державного

регулювання фінансового ринку в умовах мак$
роекономічної нестабільності.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною базою дослідження стало

комплексне застосування філософських, за$
гальнонаукових методів, аналізу і синтезу та
порівняння.
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The article discusses the basic problems of government regulation of financial markets in terms of
macroeconomic instability and outlines key actions to solve them.

Ключові слова: банки, банківська система, держава, криза, економіка, нестабільність, ре!
гулювання, реформи, фінансові послуги, фінансовий ринок.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах макроекономічної нестабільності

держава потребує перегляду правил регулю$
вання та діяльності фінансового ринку, адже
система державного регулювання фінансово$
го ринку має забезпечувати, в першу чергу, ста$
більне інвестиційне середовище та захист інте$
ресів споживачів фінансових послуг.

Необхідно наголосити, що фінансовий ри$
нок — це складова сфера фінансової системи в
умовах ринкової економіки, сукупність об$
мінно$перерозподільних відносин, що пов'язані
із процесом купівлі та продажу фінансових ре$
сурсів, які необхідні для здійснення виробни$
чої та фінансової діяльності.

Як і будь$яка складова економіки, фінансо$
вий ринок потребує відповідного державного
регулювання.

У свою чергу, можна виділити наступні ос$
новні форми державного регулювання фінан$
сового ринку:

— нормативна форма, а саме — прийняття
та затвердження законодавчих актів щодо пи$
тань діяльності учасників ринку, регулювання
випуску цінних паперів, створення ефективної
системи захисту прав інвесторів та контроль за
дотриманням цих прав емітентами;

— ліцензування та спеціальна реєстрація,
зокрема видача ліцензій на здійснення профе$
сійної діяльності на ринку цінних паперів, за$
безпечення контролю за даним видом діяль$
ності, заборона та зупинення за необхідності
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на певний термін (як правило, до одного року)
професійної діяльності на фінансовому ринку;

— державний контроль за діяльністю учас$
ників ринку, а саме — перевірка достовірної ін$
формації, що надається особами, які здійсню$
ють професійну діяльність на фінансовому рин$
ку, контроль за дотриманням антимонопольно$
го законодавства і т.д.

При цьому основними завданнями Держав$
ної комісії з цінних паперів фондового ринку
є:

— формування ефективної державної по$
літики щодо розвитку фінансового ринку;

— групування усіх дій державних органів,
щодо питань у сфері функціонування в Україні
ринку цінних паперів;

— впровадження ефективного контролю та
державного регулювання в сфері випуску цін$
них паперів;

— обов'язкове впровадження санкцій у ме$
жах своїх повноважень та сприяння розвитку
ринку цінних паперів;

— розроблення пропозицій щодо вдоскона$
лення законодавства України.

Окрім того, варто зазначити, що окремий
сегмент фінансового ринку регулює Державна
комісія з регулювання ринків фінансових по$
слуг.

Необхідно наголосити, що Українське за$
конодавство недосконале і з кожним днем ви$
никають певні проблеми, які потребують прий$
няття ефективного рішення.

Так, наприклад, в Україні все більше розви$
ваються такі галузі, як страхування, недер$
жавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди. Про$
те в даній сфері досить багато невирішених пи$
тань, що можна пояснити становленням ринку.
Як приклад можна навести проблеми добро$
вільного страхування пенсій, що пропонують
недержавні пенсійні фонди та страхові компа$
нії.

Звертаючи увагу на страхування, варто заз$
начити, що дана сфера на сьогоднішній день
потребує підвищення довіри та забезпечення
прозорості щодо своїх зобов'язань.

Варто підкреслити, що для підвищення рівня
попиту на послуги недержавних пенсійних
фондів необхідно забезпечити на законодавчо$
му рівні підтримку недержавної пенсійної сис$
теми, а також прозорість інформації щодо ро$
боти її учасників.

У свою чергу, для підтримання довіри до
кредитних спілок на законодавчому рівні необ$
хідно забезпечити компенсацію втрат громадян
при неплатоспроможності кредитної спілки, а
для забезпечення стабільної фінансової стій$

кості фінансових компаній, — на законодавчо$
му рівні підвищити нормативи показників, що
характеризують фінансовий стан, і встановити
вимоги стосовно оприлюднення їх фінансової
звітності.

Також варто підкреслити, що виникають
труднощі і в процесі регулювання діяльності
інвестиційних фондів, що займаються буді$
вництвом житла. Проте даним проблемам
має приділятися більше уваги та їх треба ви$
рішувати з врахуванням зарубіжного досві$
ду.

Звертаючи особливу увагу на ситуацію мак$
роекономічної нестабільності в країні, варто
зазначити, що основними причинами, які знач$
но впливають на українську економіку, є вели$
кий дефіцит, зовнішній борг та слабкий розви$
ток банківського сектора.

Так, для покращення своїх позицій Украї$
на повинна [6]:

1) уважно контролювати розміри зовнішнь$
ого боргу приватного сектора, а також його
терміни погашення;

2) укласти ефективний перелік дій щодо по$
долання кризи, а саме:

— документ, який буде свідчити про межі
відповідальності щодо заходів із врегулюван$
ня макроекономічної нестабільності;

— документ, в якому будуть викладені ос$
новні питання, що стосуються координації,
обміну інформацією та можливостей фінансу$
вання при необхідній ситуації;

3) впровадити заходи щодо виходу з кризи,
а саме:

— створити спрощені вимоги до норм резер$
вного капіталу банків та впровадити відмову від
примусових заходів відносно боржників;

— зобов'язати банки розробили план екст$
реного фінансування, в якому необхідно виз$
начити можливості використання різних дже$
рел фінансування і сформулювати надзвичайні
заходи зі швидкого забезпечення такого фінан$
сування;

— систематизувати можливі шляхи виходу
з банківської кризи та створити державні ком$
панії, що будуть займатися поверненням ак$
тивів для здійснення операцій купівлі та роз$
в'язанням проблем, що виникатимуть в цей час;

— розробити ефективну програму еконо$
мічних реформ для поліпшення інвестиційного
клімату в Україні і відновити його зростання.

У свою чергу, особливу увагу необхідно
звернути на необхідність створення умов вдос$
коналення фінансового законодавства та впро$
вадження ефективних реформ, з метою вдос$
коналення державного регулювання фінансів,
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що мають відповідати міжнародним стандар$
там.

На нашу думку, найефективнішими захода$
ми в сфері стабілізації функціонування фінан$
сового ринку є:

— боротьба із корупцією та її подолання на
всіх рівнях влади як в органах державного уп$
равління, так і поза ними;

— контроль на фінансовому ринку, за при$
сутністю таких властивостей, як відкритість,
справедливість і необоротність;

— досягнення домовленості між усіма лан$
ками фінансової та податкової системи;

— сприяння розвитку процесу приватизації
державними органами, що в кінцевому резуль$
таті призведе до збільшення обсягів надхо$
джень до бюджету;

— розробка ефективної монетарної політи$
ки, яка навіть в умовах макроекономічної не$
стабільності не призведе до великого збільшен$
ня грошової маси, що, в свою чергу, зможе при$
вести до уникнення обвалу курсу гривні;

— встановлення строгого контролю та на$
гляду за фінансовою системою країни з метою
попередження неплатоспроможності системно
важливих банків;

— визначення в державному бюджеті на на$
ступний рік такого рівня соціальних гарантій,
який не буде перевищувати рівень інфляції;

— забезпечення спрямування залучених й
запозичених коштів на розвиток малого й се$
реднього підприємництва, а не на поточне спо$
живання.

Отже, процес ефективного державного уп$
равління фінансового ринку в умовах макро$
економічної нестабільності на сьогоднішній
день потребує впровадження ряду невідклад$
них кроків, а також ухвалення стратегічно важ$
ливих рішень, які призведуть до забезпечення
стабільності фінансового сектора економіки
України в майбутньому. В свою чергу, здійснен$
ня цієї політики вимагає скоординованої робо$
ти всіх гілок влади, що можливо лише в умовах
стабільнішої політичної ситуації.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи вищевикладене, можна зро$

бити наступні висновки. Фінансовий ринок —
важлива сфера фінансової системи, яка потре$
бує ефективного державного регулювання, по$
стійного контролю та відповідної уваги з боку
держави.

Враховуючи те, що сучасна економічна си$
туація в країні є досить нестабільною, фінан$
совий ринок, як і будь$яка ланка фінансової
системи, потребує впровадження відповідних

заходів з боку держави, а саме: вдосконалення
законодавства та наближення його до міжна$
родних стандартів, налагодження системи
ефективного державного управління. Адже
саме комплексне застосування тих чи інших
заходів зможе призвести до стабільності еко$
номічної ситуації в країні.

Наукова новизна пояснюється тим, що у
статті було зроблена спроба визначити основні
пріоритети розвитку державного регулювання
фінансового ринку в умовах макроекономічної
нестабільності.

Теоретична і практична значущість резуль$
татів полягає в тому, що фінансовий ринок по$
требує постійно антикризового моніторингу —
як превентивного, так і під час кризи. В свою
чергу, впровадження певних попереджуваль$
них заходів, з метою усунення вразливих місць
фінансової кризи може призвести до уникнен$
ня небажаних наслідків, а реформування зако$
нодавчої бази — наблизити державне регулю$
вання фінансового ринку до міжнародних стан$
дартів.
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