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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ США 
 
За економічною сутністю фінансовий ринок – це сукупність 

економічних відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів, 
купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних 
паперів [1]. Сучасна модель фінансової системи в Україні нагадує 
банкоцентриську модель, тобто в основі всього фінансового ринку 
головну роль відіграє національний та комерційні банки. В принципі, 
така ситуація для України є доволі прогнозованою та зрозумілою, 
оскільки населенню простіше і зрозуміліше користуватись 
банківськими ресурсами, аніж ресурсами фондового або 
інвестиційного ринку.  

Фінансовий ринок включає в себе різноманітні сегменти (валютний 
ринок, кредитний ринок, страховий ринок, та ринок цінних паперів), 
саме в розрізі цих сегментів варто здійснювати оцінку та аналіз всього 
стану фінансового ринку. Так, варто відзначити, що деякі складові 
фінансового ринку в Україні розвинуті добре (кредитний ринок), а 
інші перебувають тільки в стадії розвитку (фондовий ринок). Варто 
відзначити, що чільне місце в структурі всього фінансового ринку 
посідає саме фондовий ринок, а, відтак, його недостатня розвиненість 
не дає змогу зростати іншим складовим фінансового ринку і всьому 
фінансовому ринку загалом [2]. 
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Модель ринку фінансових послуг США – одна з найбільш цікавих 
та специфічних економічних систем. Головна особливість 
фінансового сегмента економіки Сполучених Штатів – відсутність 
єдиного фінансового регулятора та вагома роль інфраструктурних 
інститутів у сфері функціонування фондового ринку й колективних 
інвестицій [3]. Відмінні характеристики фінансової системи США 
(високий ступінь саморегулювання) вказують на переважання ролі 
ринку та обумовлені тим, що в цій країні ринкові принципи в будові і 
функціонуванні економіки набули найбільшого розвитку. Не тільки 
держава, але і господарюючі інститути виявляють природну 
зацікавленість в забезпеченні її стійкості та надійності, створюючи 
для цього відповідні механізми і правила, дотримання яких стає 
обов'язковою умовою їх діяльності. В ході розвитку системи 
фінансових інститутів в США було створено безліч фінансових 
інструментів, які роблять фінансові операції надійними і дешевими і 
надають клієнтам широкі можливості вибору часу/форми їх 
використання.  

Щоб зрозуміти, що можна взяти з досвіду США, явно успішного, 
потрібно провести базове порівняння цих систем: 

1) Грошовий ринок: внутрішній ринок грошей у США здійснює 
найбільший обсяг операцій будь-якого такого ринку у світі та 
географічно менш централізований, ніж грошовий ринок будь-якої 
іншої країни [4]. Його учасники включають найбільш неоднорідну 
групу фінансових та нефінансових стосунків, що дозволяє торгувати 
незвично великим розмаїттям грошових замінників. Грошовий ринок 
України має свої недоліки. Дисбаланси грошового ринку в Україні 
пов’язані, насамперед, із незбалансованою структурою грошової 
пропозиції. За таких обставин, використання нових типів грошей 
визначається потребами сучасної економіки, втім реалізація цих 
проектів вимагає зміни чинного порядку як наглядового, так і 
грошово-кредитного регулювання національної економіки та 
потребує додаткових витрат на впровадження інноваційних 
технологій [5]. 

2) Кредитний ринок: в цілому кредитний ринок США за своїм 
складом і структурою мало чим відрізняється від кредитного ринку 
України, але треба відзначити, що він куди більш розвинений і має 



12 │ ІІ науково-практична конференція 
  
ряд особливостей, як то федеральна резервна система. Треба 
зазначити, що кредитування громадян відбувається за більш 
спрощеною системою: банки вимагають менший пакет документів, а 
заявки розглядаються набагато швидше, ніж у нашій країні. Мета 
кредитування також дещо відрізняється: американці можуть брати 
кредити навіть на покупку продуктів в супермаркеті, не кажучи вже 
про довічне кредитування житла. Але, позичальник і його кредитна 
історія є абсолютно «прозорими» для банків, що дозволяє убезпечити 
банківську систему і вести повний контроль над процесом [6]. 
Основні проблеми щодо розвитку кредитного ринку в Україні 
пов’язані з тим, що інституційна організація ринку є невизначеною, 
існує дефіцит кредитних ресурсів, а також підвищені кредитні ризики 
і недовіра контрагентів. Кредитування в Україні в свою чергу є більш 
складним процесом, адже для отримання кредиту необхідно надати 
банку більше документів. Останнім часом так звані «швидкі 
кредити» стають все популярніше, але слід зазначити, що не рідко 
такі пропозиції є обманом [7]. 

3) Страховий ринок: американські страхові монополії 
контролюють близько 50% страхового ринку розвинених країн світу. 
У США працює близько 9 тисяч компаній майнового страхування і 
близько 2 тисяч компаній, що займаються страхуванням життя і 
здоров'я, а державних страхових фірм взагалі не існує. Акції 
акціонерних товариств може придбати як фізична, так і юридична 
особа. Американці страхують все: від машини та нерухомості до 
здоров’я та життя [8]. Сучасний стан розвитку страхового ринку 
України свідчить про те, що він не досить ефективно виконує свою 
роль. Так, за оцінками експертів, частка страхових платежів за 
особистим страхуванням в Україні становить усього 4-5%, тоді як у 
США цей вид послуг займає близько 60%. Основними причинами є, 
по-перше, ментальні особливості, а по-друге, економічне становище 
як держави, так і населення [9]. 

4) Валютній ринок: Американський валютний ринок має ряд 
відмінних рис перед ринками країн Східної Європи, зокрема й 
України. Ринок іноземної валюти – також відомий як Форекс або 
валютний ринок – є найбільш торгуваним ринком у світі. Старт 
американського валютного трейдера разюче відрізняється від нашого. 
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Незважаючи на маленький досвід, в США трейдери вкладають в 
торгівлю від 20 тисяч доларів і більше. Саме тому їх діяльність 
починає приносити вигоду відразу. Українці не вірять в торгівлю на 
валютному ринку, тому що держава не приділяє цьому належної уваги, 
а неувага державного апарату до такої глобальної структури 
природним чином породжує шахраїв серед брокерів, а в Америці це 
практично неможливо. Всі учасники валютного ринку в США 
захищені законом і обізнані про можливі санкції в разі шахрайства 
[10]. Що стосується України, то рiвень доларизації економіки України 
є високим, що створює загрозу до зниження лiквiдностi національної 
грошової одиниці та веде до виникнення валютних ризиків у разі 
різких коливань валютного курсу гривні [11]. 

5) Ринок цінних паперів: вкладення грошей у цінні папери – 
характерна риса сучасного американського суспільства. Населення, 
приватний сектор, уряд, всі знають стан фондової біржі. У США 
біржі – це ринок, на якому, з одного боку, корпорації і кредитно-
фінансові установи які потребують додаткових коштів, продають свої 
цінні папери (головним чином акції), а з іншого – індивідуальні 
особи, різні організації, які прагнуть вигідно вкласти свої особисті 
грошові заощадження. [12] В Україні цінні папери з'явилися не з 
об'єктивних причин, а були штучно ініційовані програмою 
приватизації і корпоратизації державних підприємств. Найбільшу 
частку в загальному обсязі емісій займають акції (67,92%) [13], а у 
США в свою чергу первинним ринком цінних паперів є облігацінний 
ринок, тоді як частка акцій становить від 10 до 30% [12]. 

На основі наведеного порівняння, можна виділити деякі напрями 
у розвитку фінансового ринку України, з огляду на досвід США, а 
саме: акумуляція і концентрація грошових коштів населення і 
підприємств для формування великого капіталу, здатного 
здійснювати масштабні інвестиції; залучення вітчизняного та 
іноземного капіталу в економіку України; балансування попиту і 
пропозиції на капітал; стабілізація курсу національної валюти 
шляхом стримування інфляції; сприяння розвитку товарообігу; 
створення умов для інтеграції до світової економіки, у тому числі в 
міжнародні фінансові відносини [14]. На сьогодні в Україні, як і в 
цілому світі, головне завдання – це розроблення та запровадження 
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постійно діючого механізму вдосконалення й розвитку фінансового 
ринку з урахуванням світових тенденцій сучасної епохи. 
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