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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Україна прагне стати економічно розвиненою європейською країною з 

високим рівнем життя, але без побудови ефективної економіки ринкового 

типу це зробити неможливо. Зараз в нашій країні активно відбувається процес 

реформування економіки. Це також стосується такого стратегічно важливого 

сектору економіки, як ринок фінансових послуг. Без доступу бізнесу до 

якісних фінансових послуг неможливий його результативний розвиток. 

Проблема правового регулювання ринку фінансових послуг завжди була і 

є актуальною в нашій країні. Доступність фінансових послуг є важливим 

інструментом для розвитку бізнесу будь-якої країни. 

Ринки фінансових послуг – сфера діяльності учасників ринків фінансових 

послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків 

фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських 

послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами 

та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів [1]. 

Відносини, які виникають у процесі функціонування рику фінансових послуг 

та безпосередньо наданням фінансових послуг регулюються Конституція 

України, Господарський кодекс, Закон України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», Закон України «Про банки 
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та банківську діяльність», Закон України «Про Національний банк України», 

Закон України «Про страхування», Законом України «Про кредитні спілки», 

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», декретами Кабінету 

Міністрів України «Про довірчі товариства», «Про систему валютного 

регулювання та валютного контролю» та іншими нормативно-правовими 

актами [2]. 

Державне регулювання ринку фінансових послуг здійснюється з метою: 

 здійснення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання 

фінансових послуг; 

 захист інтересів споживачів фінансових послуг; 

 створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків 

фінансових послуг; 

 створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових 

ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів 

суспільства; 

 забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків фінансових 

послуг та захисту прав їх учасників; 

 додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства; 

 запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної 

конкуренції на ринках фінансових послуг; 

 контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг; 

 сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових 

послуг [3]. 

Учасниками ринку фінансових послуг в Україні: юридичні та фізичні 

особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які відповідно до чинного 

законодавства мають право здійснювати діяльність з надання фінансових 

послуг на території України, а також споживачі фінансових послуг [5]. 

Для забезпечення ефективного розвитку ринку фінансових послуг в 

Україні та інтеграції його у світовий фінансовий простір необхідно 

насамперед забезпечити довіру до учасників рику фінансових послуг. 

Для цього необхідно: 

 зробити діяльність учасників ринку фінансових послуг більш прозорою; 

 посилити контроль за учасниками ринку фінансових послуг з боку 

держави; 

 гармонізація вітчизняного законодавства, яке регулює відносини 

пов’язані з наданням фінансових послуг із міжнародним законодавством; 

 впровадження інноваційних фінансових послуг в Україні; 

 необхідно і заповнити прогалини у законодавстві, створити вузько 

направлені на розвиток бізнесу нормативно-правові акти, які б не 

ускладнювали діяльність підприємця. 

У підсумку необхідно зазначити, що саме державі відведена провідна роль 

в усунені всіх перешкод на шляху вільного розвитку та інтеграції ринку 

фінансових послуг у світовий фінансовий простір. Уряд має проводити 
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політику створення всіх можливих умов для його успішного розвитку, бо як 

вже було вказано – ринок фінансових послуг – надзвичайно важлива галузь 

економіки країни для успішного розвитку бізнесу. Разом з успішним 

розвитком бізнесу Україна зможе стати заможною, процвітаючою країною. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

На сьогоднішній день в Україні суб’єктами господарювання 

використовуються майже всі природні ресурси. Серед них водні ресурси, які 

використовується для обводнення і зрошення сільськогосподарських угідь, 

водозабезпечення населених пунктів, тваринницьких ферм, розвитку рибного 

господарства і водоплавної птиці. Надра для геологічного вивчення, в тому 

числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення, для видобування прісних підземних вод і 

розробки родовищ торфу. Ресурси рослинного, тваринного світу, які 

викристовуються переважно в сільському господарстві та ресурси земель які є 

головним засобом виробництва в сільському господарстві, а також 

просторовою базою для розміщення галузей народного господарства. 

Природні ресурси – це сукупність об’єктів та систем живої та неживої 

природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які 

використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення 

матеріальних і культурних потреб людини та суспільства [1]. Відповідно до 

Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші 

природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні 

ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони 


