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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою складовою ефективності соці-

ально-економічної політики будь-якої країни є
дієвий фінансовий ринок, який формує умови і
можливості для залучення інвестицій у її еконо-
міку. Функціонування фінансового ринку прохо-
дить у відповідності до чинного законодавства та
інструктивно-методичних актів органів виконав-
чої влади, тому актуальним є дослідження сис-
теми державних регуляторів на рівень його роз-
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витку. Зростання економіки України неможли-
ве без існування фінансового ринку, який відпо-
відає сучасним світовим стандартам, сприяє роз-
ширенню обсягів інвестицій і гарантує права
інвесторів. Для цього необхідно формувати сис-
тему державного регулювання фінансового рин-
ку із врахуванням досвіду розвинених країн, яка
забезпечить ефективний розподіл фінансових
ресурсів між галузями економіки і регіонами
країни.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, методологічні і практичні аспек-
ти форм і методів державного регулювання діяль-
ності фінансового ринку висвітлювались у працях
зарубіжних і вітчизняних вчених: М. Алєксєєва,
О. Барановського, М. Бурмаки, В. Воротіна, В. Гей-
ця, А. Дьоміна, О. Жука, Т. Кембелла, М. Круп-
ки, Н. Кузнєцової, Г. Марковіца, В. Мельника,
С. Міщенко, О. Мозгового, Г. Назарової, Е. Нік-
бахта, І. Пилипенка, Д. Стеченка, Дж. Стігліца,
О. Ромашка, В. Унинець-Ходаківської, О. Хари-
тонової, У. Шарпа та ін. Проте, регулярні зміни і
уточнення законодавчих актів і структури дер-
жавного регулювання умов функціонування
фінансового ринку вимагають проведення по-
дальших досліджень, особливо щодо визначення
якості впливу державного регулювання на його
розвиток.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є вивчення процесу ста-

новлення, структури та особливостей функціону-
вання системи державного регулювання фінансо-
вого ринку України, визначення проблем, не-
доліків і шляхів їх подолання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Український фінансовий ринок представляє
собою складну систему учасників, органів дер-
жавного регулювання і саморегулювання, взаємо-
пов'язаних між собою, яка здійснює торгівлю
фінансовими інструментами на основі норматив-
но-правового законодавства і правил ділової взає-
модії.

Фінансовий інструмент (financial instrument)
— будь-який контракт, який одночасно призво-
дить до виникнення (збільшення) фінансового
активу в одного суб'єкта господарювання і фі-
нансового зобов'язання або інструмента власно-
го капіталу в іншого. Відповідно до Стандарту
бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інстру-
менти", фінансові інструменти поділяють на
фінансові активи, фінансові зобов'язання,
інструменти власного капіталу та похідні. У За-
коні України "Про цінні папери та фондовий ри-
нок" виділено такі фінансові інструменти: цінні
папери; строкові контракти (ф'ючерси); інстру-
менти грошового обігу; відсоткові строкові кон-
тракти (форварди); строкові контракти на обмін
(на певну дату в майбутньому) в разі залежності
ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або
фондового індексу (відсоткові, курсові або
індексні свопи); опціони, що дають право на ку-
півлю або продаж будь-якого із зазначених
фінансових інструментів, у т.ч. тих, що передба-
чають грошову форму оплати (курсові та відсот-
кові опціони) [7].

Професійна діяльність учасників фінансово-
го ринку (інституціональних інвесторів, опера-
торів ринку, інфраструктурних інститутів) поля-
гає у забезпеченні випуску та обігу фінансових
інструментів, і є основним предметом впливу сис-
теми державного регулювання.

На основі проведеного дослідження наукових
джерел, можна зробити висновок, що формуван-
ня дієвої системи державного регулювання фінан-
сового ринку є важливою умовою ефективності
виконання покладених на нього макроекономіч-
них завдань. Система державного регулювання
фінансового ринку представляє собою складну
сукупність, що включає:

— систему органів державного і громадсько-
го управління для здійснення регулювання;

— нормативно-правову базу регламентуван-
ня процесу обігу фінансових інструментів, діяль-
ності регулюючих органів та інститутів фінан-
сового ринку;

— форми, методи та інструменти взаємодії
між органами регулювання та учасниками фінан-
сового ринку з врахуванням їх інтересів і вимог
законодавства.

Основна мета діяльності системи державного
регулювання фінансового ринку полягає у забез-
печенні сприятливих умов для його функціону-
вання та розвитку, нагляду за фінансовим станом
учасників і додержання ними законодавства, за-
хисту інтересів споживачів фінансових послуг.

Для реалізації даної мети система державно-
го регулювання фінансового ринку має викону-
вати комплекс функцій, а саме:

— інституційну — забезпечення розвитку кон-
курентного середовища на ринку фінансових по-
слуг, рівноправності учасників ринку, вільного
входження та виходу з нього;

— регулюючу — здійснення регулювання про-
цесу організації фінансового ринку і діяльності
його сегментів;

— захисну — забезпечення захисту від
внутрішніх та зовнішніх загроз як фінансового
ринку в цілому, так і захисту прав споживачів
фінансових послуг зокрема;

— контрольну — виявлення порушень чинно-
го законодавства і застосування заходів впливу до
порушників;

— координаційну — налагодження взаємодії
між регулюючими органами державної влади;

— інтеграційну — сприяння входженню у
світовий фінансовий ринок [1].

Чинним законодавством визначено форми
здійснення державного регулювання фінансово-
го ринку:

— ведення державних реєстрів фінансових ус-
танов та ліцензування діяльності з надання фінан-
сових послуг;

— нормативно-правового регулювання діяль-
ності фінансових установ;
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— нагляду за діяльністю фінансових установ;
— застосування уповноваженими державни-

ми органами заходів впливу;
— проведення інших заходів з державного ре-

гулювання фінансового ринку [10].
У науковій літературі розрізняють дві групи

інструментів державного регулювання фінан-
сового ринку — прямого і непрямого впливу.
Інструменти першої групи представляють систему
встановлених норм поведінки для учасників фінан-
сового ринку, порядок їх застосування і притяг-
нення до відповідальності учасників, що порушу-
ють ці норми. Другу групу складає сукупність
інструментів непрямого економічного впливу, на-
правлених на формування окремих умов ринку
(ціни, обсяги попиту та пропозиції окремих сег-
ментів фінансового ринку, рівень конкурентної
боротьби між учасниками ринку) [2, с. 52].

Ефективна структура системи державного ре-
гулювання має відповідати ряду умов: чіткі цілі
діяльності і функції; незалежність і підзвітність
регулятора; достатність ресурсної бази для ефек-
тивного виконання регулюючих функцій; відпов-
ідне (гармонійне) законодавче середовище, дос-
татність повноважень для застосування санкцій;
можливість кількісної оцінки ефективності регу-
лювання [16, с. 75].

Проведене дослідження наукових джерел дає
можливість зробити висновок, що процес станов-
лення системи державного регулювання діяль-
ності фінансового ринку в Україні включає ряд ос-
новних етапів (табл. 1).

Ми погоджуємося з думкою І. Школьник, що
в Україні фінансовий ринок функціонує в умовах
високого рівня державного регулювання, який
відповідає сучасному стану його розвитку і фінан-
сової системи країни [18]. Згідно з чинним зако-

нодавством основним державним регулюючим ор-
ганом є Національний банк України, який
здійснює банківське регулювання і нагляд, веден-
ня Державного реєстру банків, ліцензування бан-
ківської діяльності та операцій у передбачених
законом випадках.

Указом Президента України №1063/2011 від
23.11.2011 р. з метою комплексного правового ре-
гулювання відносин, що виникають на ринку
цінних паперів, забезпечення захисту інтересів
громадян України та держави, запобігання зло-
вживанням та порушенням створені Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку і На-
ціональна комісія, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг.

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є
державним колегіальним органом, підпоряд-
кованим Президенту України, підзвітним Вер-
ховній Раді України і призначеним для формуван-
ня та забезпечення реалізації політики державно-
го регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(крім ринку банківських послуг і ринків цінних
паперів та похідних цінних паперів) [10].

Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку призначена для забезпечення, шля-
хом виконання регуляторних і наглядових
функцій, умов для належного та ефективного
функціонування ринку цінних паперів, забезпе-
чення грошовим капіталом потреб економіки
країни шляхом створення механізму акумулюван-
ня, розподілу та перерозподілу фондів коштів від
особи, яка володіє вільними інвестиційними ре-
сурсами до особи, якій необхідні такі ресурси для
розвитку, створення умов для становлення по-
тужних внутрішніх інвесторів та забезпечення
захисту прав інвесторів [11].

Таблиця 1. Основні етапи становлення системи державного регулювання розвитку
фінансового ринку

Джерело: складено автором за [5; 8; 14; 17].

Етап Особливості етапу Органи регулювання 

І етап 

(1991–1994 рр.) 

Період створення самостійної банківської та 

грошової системи України, організація 

внутрішньодержавних і міждержавних розрахунків 

Регулювання здійснювалося рядом державних органів, 

використовувались нормативно-правові документи 

Держбанку СРСР, розроблення перших законодавчих 
актів України 

ІІ етап 

(1995–1999 рр.) 

Поява значної кількості фінансових посередників, 

запровадження державних цінних паперів, 

формування вторинного ринку цінних паперів, 

підрозділів інфраструктури фінансового ринку  

Створено Державну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку, прийнято комплекс законодавчого 

регулювання фінансового ринку, у якому визначено 

принципи і шляхи його розвитку, створення ряду 

фондових бірж 

ІІІ етап 

(2000–2005 рр.) 

Розробка інформаційної бази суб’єктів фінансового 

ринку, використання диференційованого підходу 

до емітентів з метою отримання від них інформації, 
визначення напрямів розвитку корпоративного 

управління в акціонерних товариствах 

Прийнято ряд нормативних і законодавчих актів з 
регулювання фінансового ринку, зокрема Закон України 

«Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)», створення 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України 

ІV етап 

(2006 р. і по 

теперішній час) 

Запровадження комплексного підходу щодо 

управління фінансовим ринком, удосконалення 
напрямів і механізмів роботи банківських установ 

на грошовому ринку, формування єдиної системи 

збору, обробки та аналізу інформації, системи 

нагляду за дотриманням законодавства на 

фінансовому ринку 

Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку і Кабінетом Міністрів України розроблено заходи 
прискорення розвитку фінансового ринку України, 

підвищення капіталізації економіки, запровадження 

ефективної системи захисту прав інвесторів, прозорих 

правил і процедури діяльності учасників фінансового 

ринку, використання надійних та ліквідних інструментів 

ринку цінних паперів 
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Результативність регуляторної діяльності
Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку підтверджується статистичними да-
ними. У 2012 р. Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку здійснювалась роз-
робка 117 регуляторних актів, які на даний час
перебувають у відповідних стадіях проходжен-
ня процедури розробки у відповідності до вимог
Закону України "Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяль-
ності", а саме:

— у стадії розробки — 7;
— оприлюднено відповідно до чинного зако-

нодавства — 18;
— направлено на погодження до Державного

комітету України з питань регуляторної політи-
ки та підприємництва і Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України — 6;

— погоджено з Державним комітетом Украї-
ни з питань регуляторної політики та підприєм-
ництва і Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України — 7;

— рішення які скасовано — 3;
— знаходиться на реєстрації у Міністерстві

юстиції України — 15;
— зареєстровано у Міністерстві юстиції Ук-

раїни — 57;
— подано на розгляд Кабінету Міністрів Ук-

раїни — 3;
— внесено у Верховну Раду Україну — 1.
Основними завданнями, на виконання яких

концентрувалася робота з розробки зазначених
регуляторних актів є:

— зменшення негативного впливу світової
фінансової кризи на розвиток інститутів спіль-
ного інвестування та створення сприятливих умов
для їх посткризового розвитку;

— приведення у відповідність до законодавчої
бази;

— запобігання порушенням законодавства на
ринку цінних паперів;

— забезпечення захисту прав та інтересів інве-
сторів інститутів спільного інвестування;

— створення сучасної моделі документообігу
між професійними учасниками фондового ринку
та Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку з метою забезпечення швидкості
та надійності документообігу;

— удосконалення та спрощення порядку по-
дання інформації щодо фінансового стану показ-
ників діяльності осіб, які здійснюють управління
активами;

— підвищення прозорості діяльності інсти-
тутів спільного інвестування та недержавних пен-
сійних фондів [4].

Відповідно до положень Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" Національний банк
України, Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг і Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку для забезпечення належної
співпраці і координованості дій зобов'язані про-
водити оперативні наради у визначені терміни, за
результатами яких складаються відповідні прото-
коли або міжвідомчі угоди [12].

Проте, на нашу думку, відмінності правового
статусу суб'єктів державного регулювання (На-
ціональний банк України є особливим, економіч-
но самостійним органом державного управління;
Національна комісія, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг і
Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку — державні колегіальні органи, підпо-
рядковані Президенту України, підзвітні Вер-
ховній Раді України) зумовлюють необхідність
проведення уніфікації форм, методів та інстру-
ментів державного регулювання.

Таблиця 2. Особливості моделі державного регулювання фінансового ринку в Україні

Джерело: [18].

Критерій Модель Характерні ознаки 

Суб’єкт 

регулювання 

Змішане 

регулювання 

Регулювання розділено між державою та саморегулівними організаціями. Функції 
управління покладено на Національний банк України, Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, Національну 
комісію з цінних паперів та фондового ринку та саморегулівні організації 

Об’єкт 

регулювання 

Функціональне 

(цільове) 

регулювання 

Об’єктом регулювання є діяльність на ринку цінних паперів та похідних фінансових 
інструментів (покладено на Національну комісію з цінних паперів та фондового 

ринку); діяльність на грошово-кредитному ринку (компетенція Національного банку 

України) 

Рівень 

жорсткості 
регулювання 

Достатньо жорсткий 

Заснований на достатньо жорстких, детально розписаних правилах та процедурах, 

контролем за їх дотриманням у певних сегментах. Національний банк України – 

банківське регулювання та банківський нагляд; Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг – державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг; Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку – державне регулювання та контроль за випуском і обігом цінних паперів та їх 

похідних 

Рівень 

інтервенції 
держави 

Інтервенціоністський 
підхід 

Рівень державного втручання є високим і передбачає формування зверху масиву 

правил, норм ділової практики, стандартів та вимог щодо розкриття інформації тощо 

Рівень 
розкриття 

інформації 

Державне 

регулювання 

Створюються законодавчі та нормативні документи, що регламентують рівень 
розкриття інформації 
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У проекті Стратегії розвитку фінансового сек-
тора України до 2015 року зазначено, що існуюча
в Україні система державного регулювання у
фінансовому секторі є розпорошеною, витратною
та малоефективною і тому потребує удосконален-
ня на основі врахування світового досвіду у та-
ких напрямах:

— уніфікація норм і правил державного регу-
лювання на фінансовому ринку з поступовою кон-
центрацією регуляторних функцій в одному дер-
жавному органі, тобто формування нормативної
бази, що встановлюватиме єдині стандарти інвес-
тиційної діяльності відносно різних учасників
фінансового ринку, які діють у сфері колектив-
ного інвестування з урахуванням специфіки
їхньої діяльності;

— відокремлення наглядових функцій від ре-
гуляторних та впровадження системи пруденцій-
ного нагляду в усіх основних сегментах фінансо-
вого ринку з метою оцінки ризику ліквідності, вла-
стивого фінансовій установі, для попередження
можливих наслідків неплатоспроможності, а та-
кож зменшення операційного ризику шляхом
впровадження ефективних процедур контролю за
проведенням операцій;

— підвищення ролі саморегулівних органі-
зацій професійних учасників і встановленням їх
більш тісного зв'язку регуляторними органами
для чого необхідно розробити та прийняти
відповідні законодавчі акти, в яких мають бути
закріплені принципи та стандарти діяльності са-
морегулівних організацій, визначити процеду-
ру делегування саморегулівним організаціям
повноважень щодо нагляду за добросовісністю
конкуренції на фінансових ринках, у тому числі
шляхом розробки та впровадження кодексів
професійної етики, права на застосування за-
ходів впливу, аж до заборони на здійснення
діяльності;

— суттєве поліпшення фінансування держав-
них регуляторів, у тому числі з ринкових джерел
[15, с. 28].

Реалізація заходів, передбачених Стратегією
розвитку фінансового сектора України до 2015
року, сприятиме:

— доступу до ринку капіталу більшості віт-
чизняних компаній, зростанню кількості первин-
них розміщень акцій цих компаній на ринку
цінних паперів;

— розширенню асортименту інструментів
фінансового ринку і послуг, що надаються фі-
нансовими установами громадянам і підприєм-
ницьким структурам;

— створенню зручних умов для проведення
операцій з цінними паперами, у тому числі фізич-
ними особами, надійного обліку активів та їх збе-
рігання;

— впровадження єдиного державного регуля-
тора, наглядові функції будуть відокремлені від

регуляторних та буде запроваджена система пру-
денційного нагляду в усіх ринкових сегментах.

Очікується, що в 2015 р. залучення фінансо-
вих коштів за допомогою розміщення вітчизняни-
ми компаніями акцій і облігацій на внутрішньому
фінансовому ринку складе не менше 25% загаль-
ного обсягу інвестицій в основний капітал вели-
ких і середніх підприємств. З урахуванням залу-
чення кредитів і позик у вітчизняних банків і на
міжнародному ринку капіталу цей показник до-
сягне 40% [15, с. 32—33].

На нашу думку, для удосконалення системи
державного регулювання фінансового ринку не-
обхідно сформувати методику оцінки ефектив-
ності діяльності регулятивних органів, як цент-
ральних, так і територіальних відділень, що дасть
можливість відслідковувати стан системи держав-
ного регулювання як за окремими регіонами, так
і в цілому по Україні з урахуванням дотримання
інтересів всіх суб'єктів.

Поняття економічної ефективності і відповідні
критерії її оцінки детально розглянуто багатьма
вченими-економістами. М. Прідачук вважає, що
ефективність представляє собою ступінь досяг-
нення поставлених цілей. Для оцінки ефективності
доцільно використовувати індекс ефективності,
який відображає фактичний рівень аналізовано-
го показника порівняно з потенційним [9].

А. Маркіна залежно від мети управління виді-
ляє такі види ефективності: ефективність потреб
як відношення цілей до потреб, ідеалів і норм; ре-
зультативну як відношення досягнутого резуль-
тату до намічених цілей; витратну як відношення
досягнутих результатів до витрат [6].

Ми підтримуємо думку Н. Звягінцевої, що оц-
інка ефективності виконання функцій державних
органів регулювання фінансового ринку, має про-
водитись за допомогою наступних критеріїв:

— технологічних (сумарні обороти ринку,
стабільність оборотів, сумарна капіталізація рин-
ку, стабільність капіталізації, кількість ліквідних
цінних паперів на ринку, ступінь демонополізації
ринку тощо);

— соціально-економічних (питома вага до-
ходів від цінних паперів у сукупному доході насе-
лення, ступінь рівномірності розподілу цих до-
ходів серед населення, частка цінних паперів у за-
ощадженнях населення, ступінь рівномірності
розподілу цієї частки серед населення, питома
вага власників цінних паперів серед населення
тощо) [3].

Ми вважаємо, що критерії ефективності по-
винні бути єдиними для всіх рівнів органів держав-
ного регулювання фінансового ринку, а системи
показників оцінки ефективності діяльності регу-
лятивних органів мають враховувати особливості
відповідного ієрархічного рівня управління.

Оцінка ефективності діяльності системи дер-
жавного регулювання фінансового ринку має
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проводитись з дотриманням таких принципів:
організаційна і функціональна незалежність су-
б'єктів державного регулювання від об'єктів; сис-
темність; комплексний підхід, орієнтований на
кінцевий результат; функціональність (відпові-
дальність за конкретний процес і результат); об-
'єктивність, неупередженість, формування вис-
новків і рекомендацій на основі достовірних да-
них; відповідність чинному законодавству; безпе-
рервність регулювання; гласність, доступність та
оперативність інформації про результати регуля-
торної діяльності [6].

На нашу думку, методика визначення оцінки
ефективності і результативності діяльності су-
б'єктів державного регулювання фінансового
ринку має включати такі етапи:

— визначення критеріїв оцінки ефективності;
— розробка системи показників за визначени-

ми критеріями оцінки ефективності;
— формування інформаційної бази для роз-

рахунку системи показників;
— проведення розрахунку числових значень

показників;
— розрахунок часткових інтегрованих показ-

ників ефективності за допомогою операції згор-
тання за кожним критерієм;

— визначення вагової оцінки кожного крите-
рію ефективності за правилом Фішберна;

— визначення інтегрованого показника ефек-
тивності;

— оцінка рівня ефективності і результатив-
ності діяльності суб'єктів державного регулюван-
ня фінансового ринку за шкалою Харрінгтона;

— формування висновків за результатами оц-
інки рівня ефективності і результативності діяль-
ності суб'єктів державного регулювання фінансо-
вого ринку;

— розробка рекомендацій щодо підвищення
ефективності і результативності діяльності су-
б'єктів державного регулювання фінансового
ринку.

Запропонована методика забезпечує визна-
чення ефективності діяльності органів державно-
го регулювання фінансового ринку на основі
інтегрального показника, який враховує різні кри-
терії ефективності.

ВИСНОВКИ
Система державного регулювання розвит-

ку фінансового ринку має забезпечувати на-
лежні умови його функціонування, що потре-
бує постійного удосконалення нормативно-
методичної бази створення, реєстрації, ліцен-
зування, умов надання послуг, складання та
подання звітності, прозорості діяльності фі-
нансових установ та їх взаємодії зі спожива-
чами фінансових послуг.

Запропонована методика оцінки ефективності
діяльності органів державного регулювання має

універсальний характер і може бути використана
на різних рівнях управління. Впровадження такої
методики сприятиме підвищенню ефективності
функціонування системи державного регулюван-
ня фінансового ринку і, як наслідок, покращен-
ню інвестиційного середовища, захисту інтересів
учасників фінансового ринку, зменшенню систем-
них ризиків.
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