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ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА ЇХ РОЛЬ  

У РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 

Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною 

передумовою розвитку інших секторів економіки країни. Наявність 

ефективних фінансових посередників – банків, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових 

установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку всіх 

економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів, 

фінансові посередники є потужним джерелом інвестицій в економіку 

України, що розвивається досить стрімкими темпами. У зв’язку з 

вищезазначеним доцільно розглянути сутність та роль фінансових 

посередників у розвитку як фінансового ринку, так і фінансової системи 

країни в цілому. 

Дослідження ролі та значення фінансових посередників у розвитку 

вітчизняного фінансового ринку, їх класифікація та особливості функцій. 

Особливостям розвитку фінансових посередників та їх ролі в 

стимулюванні світового економічного розвитку приділяється увага таких 

фахівців Світового банку, як Роса Лєвіна, Торстейна Бека, Ешлі 

Деміргук-Кунт, Соломона Тадессе та інших. У роботах вчених І. Бланка, 

В. Корнєєва, В. Ходаківської, Г. Партин, О. Тивончука розглядаються 

особливості розвитку фінансових посередників на вітчизняному ринку.  

Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною 

передумовою розвитку інших секторів економіки країни. Наявність 

ефективних фінансових посередників – банків, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових 

установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку всіх 

економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів, 

фінансові посередники є потужним джерелом інвестицій в економіку 

України, що розвивається досить стрімкими темпами. У зв’язку з 

вищезазначеним доцільно розглянути сутність та роль фінансових 
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посередників у розвитку як фінансового ринку, так і фінансової системи 

країни в цілому [1, с. 368]. 

Фінансові посередники – це фінансові установи, до яких належать 

суб’єкти банківської системи, небанківські фінансові та кредитні 

інститути, контрактні фінансові інститути. Діяльність фінансових 

посередників на практиці пов’язана зі створенням нових фінансових 

інструментів [2, с. 606]. 

Фінансові посередники або фінансові інститути – це організації, що 

випускають фінансові зобов’язання (вимоги до себе) і продають їх як 

активи за гроші [3, с. 416]. Таким чином, у процесі своєї діяльності 

фінансові посередники створюють нові вимоги та зобов’язання, що є 

товаром на фінансовому ринку. Фактично процес створення нових 

зобов’язань та обмін їх на зобов’язання інших суб’єктів господарювання 

становить основу фінансового посередництва. 

Фінансові посередники відіграють ключову роль у механізмі 

трансформації коштів населення в інвестиційний капітал, яка полягає в 

наступному [4, с. 352].  

Основним завданням інфраструктурних посередників є 

обслуговування потоків фінансових ресурсів, інформації та послуг 

фінансового характеру, що спрямовані на створення оптимальних умов 

пошуку продавців та покупців. До посередників другого рівня належать 

фондові біржі, реєстратори, зберігачі, депозитарії, брокери, дилери, 

андерайтери, компанії з управління активами інституційних інвесторів. 

Фінансові посередники відіграють важливу роль у забезпеченні 

ефективного функціонування фінансового ринку. Розвиток 

інституційних інвесторів може мати позитивний вплив на економіку 

України через сприяння ефективному перерозподілу капіталу та 

розширення пропозиції інвестиційних ресурсів. Також це має розширити 

можливості економічних агентів щодо залучення додаткових коштів для 

розвитку з одного боку та посилити стимули для їх ефективного 

використання з іншого.  
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