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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі економічного розвитку країни

виникає потреба у формуванні надійного, високолікві$
дного та прозорого фінансового ринку, що дозволить
здійснити алокацію фінансових ресурсів між відповід$
ними секторами та галузями економіки, сприяти акти$
візації інвестиційних процесів та досягти успіху в прове$
денні структурних реформ. Фінансовий ринок є важли$
вим сегментом економіки, який забезпечує перетворен$
ня заощаджень на інвестиції та дозволяє суб'єктам гос$
подарювання розширювати можливості залучення віль$
них фінансових ресурсів.

Накопичений досвід розвитку фінансових ринків
свідчить про тісний взаємозв'язок між типом вибраної
моделі регулювання, особливостями інституційного се$
редовища та результатами економічного розвитку краї$
ни. Використання адаптивної моделі регулювання є пе$
редумовою підвищення результативності функціонуван$
ня фінансового ринку в умовах нестабільності економі$
ки. Наявна в Україні модель регулювання фінансового
ринку, не в повній мірі враховує рівень розвитку інститу$
ційних інвесторів, створює ризики надлишкового адмін$
істративного впливу на небанківські фінансові організації
та не сприяє розвитку конкуренції на ринку. Вирішення
даних проблем вимагає активізації фінансової політики
держави й удосконалення методологічних положень
щодо регулювання вітчизняного фінансового ринку.
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gave characteristics of financial regulation methods. Statements to conduct prudential supervision of financial

market are defined. In the paper, we investigated basic economic instruments of financial regulation. Necessity
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within medium�term.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем регулювання фінансового
ринку та його значення в економічному розвитку краї$
ни приділяється значна увага як вітчизняними, так і за$
рубіжними вченими. Питанням аналізу ефективності
фінансових ринків та побудові дієвих моделей їх регу$
лювання присвячені праці таких науковців: Eugene F.
Fama [1], Robert Shiller, Lars P. Hansen, Masahiro Kawai,
Eswar Prasad, Р. Сверчков, К. Сонин [10], А. Абрамов,
А. Радыгин, М. Чернова [3].

Серед вітчизняних науковців, які займаються до$
слідженнями методологічних положень регулювання
фінансового ринку, розробкою ефективної системи ана$
лізу та прогнозування стану фінансового ринку в Ук$
раїні, варто виділити: Т. Богдан [4], Ж. Гарбар [5],
А. Матвійчука [8], В. Міщенка, І. Чугунова [6], І. Школь$
ник, С. Шумську [13]. Разом з тим, в умовах динамічних
фінансово$економічних перетворень постає не$
обхідність подальшого розвитку методологічних поло$
жень системи фінансового регулювання, обгрунтуван$
ня концепції підвищення рівня адаптивної ефективності
формування державної політики у сфері фінансового
ринку. Поглибленого дослідження потребують підхо$
ди щодо інтеграції вітчизняного фінансового ринку до
світового фінансового простору в умовах посилення
процесів глобалізації.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття методологічних положень

щодо регулювання фінансового ринку та обгрунтуван$
ня напрямів його удосконалення в Україні на середньо$
строкову перспективу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У роботі використано сукупність методів, які грун$

туються на сучасних теоретико$методологічних підхо$
дах, у тому числі порівняння, аналізу, синтезу, теоре$
тичного узагальнення, системний та структурний мето$
ди, що дозволило забезпечити концептуальну єдність
дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фінансові ринки не лише поєднують попит на капі$

тал з його пропозицією, а й дозволяють залучати в про$
цес накопичення й малі заощадження, безпосередньо
впливаючи на норму заощадження. Від розвитку фінан$
сового рику залежить вибір технології, величина витрат
праці та матеріальних ресурсів, інтенсивність наукових
та конструкторських розробок, масштаби інноваційної
діяльності підприємств. Додаткові можливості вибору
між інвестиційними проектами та ефективний контроль,
який здійснюється фінансовим ринком призводять до
більш ефективного використання наявних ресурсів та
сприяють формуванню умов для прискореного росту
економіки країни в цілому. Аналіз зв'язку між типом
фінансової системи та функціонуванням конкурентних
ринкових механізмів свідчить про наявність стійкого по$
казника кореляції між розвитком фінансового ринку та
відкритістю товарного ринку. Таким чином, роль фінан$
сового ринку проявляється в розширенні сфери дії кон$
курентного ринкового середовища.

Фінансовий ринок у періоди світового інвестиційно$
го буму, високо оцінює перспективи економіки країни,
в той час як інституційний аналіз надає цій же країні
негативну оцінку. Дана модель росту ринку переважно
носить спекулятивний характер, адже вона не пов'яза$
на із вкладенням значного капіталу у виробництво та
можлива лише в умовах вливання коштів на ринки, що
розвиваються, або ж зростання виручки компаній за ра$
хунок підвищення цін на їх продукцію й перерозподілу
активів на їх користь. Спекулятивний ріст ринку при$
ховує реальні проблеми та диспропорції в економіці, які
стають ще помітніші через погіршення інституційного
середовища. Процес регулювання фінансового ринку
має на меті мінімізувати негативні наслідки спекулятив$
ного росту цін та забезпечити ефективний розподіл
фінансових ресурсів між всіма учасниками фінансово$
го ринку.

Центральним елементом фінансової економіки є
гіпотеза про ефективність ринку, вперше сформульо$
вана в працях Ю. Фами. Гіпотеза щодо визначення ефек$

тивності ринку грунтується на припущенні, що вся на$
явна інформація, яка відноситься до вартості фінансо$
вого активу, в будь$якому випадку враховується в його
ціні, навіть тоді, коли така подія тільки очікується [1].
Наприклад, повідомлення агентства Moody's про зни$
ження показника суверенного рейтингу України зумо$
вило збільшення спредів по базових кредитно$дефолт$
них свопах та, відповідно, здорожчання вартості позик
для всіх українських емітентів. Таким чином, реальні
ціни на активи, до яких можна віднести CDS, єврооблі$
гації змінилися лише від інформації про ріст ймовірності
суверенного дефолту, настання якого, наприклад, не
передбачається.

Ринок є ефективним, коли наявна інформація одра$
зу та в повній мірі відображається на цінах відповідних
фінансових інструментів. Саме тому за умов повної
ефективності, таку інформацію не можливо використа$
ти для здійснення арбітражу та регулювання, адже вона
одразу ж закладається в котируваннях. Механізм ціно$
утворення на фінансовому ринку, відповідно до теорії
Ю. Фами досить простий. Позитивні або ж негативні
зміни економічних факторів шляхом постійного поши$
рення інформації викликають відповідні раціональні оч$
ікування, які одразу ж відображаються в спекулятив$
них коливаннях ціни на активи. Отже, ціна на актив буде
дорівнювати оптимальному прогнозу, що відображаєть$
ся через середньозважене очікування всіх учасників та$
кого фінансового ринку. Спекулятивні буми та обвали
на фінансових ринках є аномаліями, що виступають про$
явами недосконалості економічного середовища, хоча
цілком вписуються в методологію ефективності ринків,
для цього необхідно лише ускладнити модель. Таким
чином, важливим завданням системи регулювання
фінансового ринку є побудова ефективного ринку, що
в свою чергу має на меті вільний доступ всіх учасників
ринку до інформації, яка є верифікованою та не носить
спекулятивний характер.

Фінансове регулювання включає в себе пруденцій$
ний нагляд (prudential supervision) та нагляд за підприє$
мницькою діяльністю (business conduct supervision). Пру$
денційний нагляд має на меті забезпечити надійність та
стабільність фінансових інститутів, пом'якшити сис$
темні ризики. Крім того, на думку експертів Світового
банку, він спрямований на згладжування асиметричної
інформації щодо показників розвитку фінансового рин$
ку. Нагляд за підприємницькою діяльністю підтримує
ефективне функціонування конкурентних ринків та за$
хищає права споживачів фінансових послуг.

За рівнем інтеграції Світовий банк поділяє системи
пруденційного нагляду на шість категорій, а регулюван$
ня — на п'ять (табл. 1).

Фінансове регулювання має встановлювати баланс
між різними завданнями, які вирішують пруденційний
нагляд та регулювання. Надмірне посилення пруден$
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Таблиця 1. Класифікація країн згідно рівня інтеграції регулювання та контролю
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ційного нагляду може підірвати конкуренцію; навпа$
ки, дерегуляція нерідко послаблює стійкість фінансо$
вих організацій. За деякими оцінками, через надмірне
підвищення пруденційних вимог інституційні інвесто$
ри починають все більше орієнтуватися на короткост$
рокові (short$termist) інтереси. Це проявляється в ско$
роченні термінів володіння фінансовими активами та
підвищення оборотності інвестиційних портфелів,
зменшення вкладень в менш ліквідні і більш ризиковані
активи, наприклад інфраструктуру і венчурні проек$
ти.

В міру зростання ступеня інтеграції нагляду і регу$
лювання порядковий номер відповідних моделей підви$
щується. До кризи 2008 р. спостерігалася тенденція до
зростання числа країн, що використовують більш інтег$
ровані моделі пруденційного нагляду. Частка країн з
повністю інтегрованим наглядом у центральному банку
(група 6) зросла з 4,4% в 1999 р. до 10,7% у 2008 р., поза
ЦБ (група 5) — з 25,9 до 47,6%. Після кризи частка країн
шостої групи продовжувала зростати, досягнувши
33,5% в 2014 р., а країн п'ятої групи зменшилася до
38,1%. Отже, криза не викликала розчарування в самій
ідеї інтегрованого пруденційного нагляду, однак у ба$
гатьох країнах запанувала думка, що центральні банки
краще підготовлені до його здійснення, ніж інші інсти$
тути. До кризи найбільш високими темпами зростала
частка країн, в яких регулятором виступало відомство,
що здійснює інтегрований пруденційний нагляд (група
4). Вона зросла з 10,7% у 1999 р. до 32,7% в 2008 р. Краї$
ни, де регулювання і нагляд зосереджені в одному
відомстві, склали найбільшу масову групу у вибірці з 50
країн. За той же період частка країн, що застосовують
підхід Twin Peaks (група 5), зростала помірними темпа$
ми — з 6,7% у 1999 р. до 9,1% в 2008 р. У 2008 р. його
застосовували лише Австралія і Нідерланди.

Після кризи 2008 р. в регулюванні відбулися істотні
зміни. Частка країн, що використовують підхід Twin
Peaks, до 2014 р. зросла до 22,9%. Зростання частки
країн четвертої групи різко сповільнилося, в 2014 р. вона
склала 33,6%. Паралельно з покладанням інтегровано$
го пруденційного нагляду на центральні банки країн
стали активно переходити до методу Twin Peaks, пере$
даючи функцію регулювання незалежним від Централь$
ного банку відомствам. Мета полягала в тому, щоб ство$
рення інтегрованого нагляду не перешкоджало конку$
ренції, розвитку всіх фінансових організацій та комп$
лексного захисту прав споживачів фінансових послуг.
До 2014 р. повністю або частково перейшли до Twin
Peaks Фінляндія, Бельгія, Нова Зеландія і Великобри$
танія.

Хоча країни з більш інтегрованими моделями нагля$
ду і частково регулювання нерідко займають більш ви$
сокі місця у рейтингах конкурентоспроможності та
ефективності державного управління, країни з найменш
консолідованим наглядом і регулюванням в останні роки
також демонструють позитивну динаміку за вказаними
критеріями.

Держави, що знаходяться на більш високій стадії
економічного розвитку, більш схильні до інтеграції си$
стем пруденційного нагляду, підвищення ефективності
державного управління і якості фінансового регулюван$
ня, призводить до створення більш інтегрованої моделі
пруденційного нагляду. Слід зазначити, що сучасні
фінансові системи характеризуються посиленням інтег$
рації моделей регулювання і пруденційного нагляду,
формуванням оптимального балансу між стабільністю
фінансової системи і забезпечення справедливої конку$
ренції між її учасниками. Ступінь інтеграції зазначених
моделей багато в чому базується на рівні розвитку еко$
номіки та фінансової системи, а також ефективності
державного управління.

Інтегральним показником, що відображає ступінь та
інтенсивність державного регулювання економічної
діяльності, є індекс економічної свободи (Index of
Economic Freedom), що розраховують експерти журна$
лу Wall Street Journal та міжнародної організації
Heritage Foundation з 1995 р. У рейтингу 2015 р. Украї$
на посіла 162 місце серед 186 країн світу з показником
індексу — 46,9. Серед країн Європи Україна отримала
найнижчий показник — 43 місце, а найкращі умови для
розвитку економіки серед європейських країн в Швей$
царії — 80,5, це четверта рейтингова позиція в світі.
Лідерство за даним рейтингом належить Гонконгу,
найгірші справи з економічними свободами у Північної
Кореї.

Динаміка складових індексу економічних свобод в
Україні впродовж 2005—2015 рр. наведена в таблиці 2.

Як свідчать дані таблиці 2, показники фінансове ре$
гулювання в Україні мають негативну тенденцію. Вирі$
шення даної проблеми потребує розробки та впровад$
ження сучасних елементів системи фінансового регулю$
вання, врахування світового досвіду та його належної
адаптації.

Важливим завданням удосконалення системи регу$
лювання фінансового ринку є побудова системи випе$
реджальних індикаторів, що є чутливими до негативних
зрушень на фінансових ринках в економічній динаміці.
Проблемою використання такого методу на вітчизня$
ному фінансовому ринку є невелика історія спостере$
жень за основними макроекономічними показниками.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 

  83 90,2 83,6 79 77 77,9 77,3 78,2 78,2 79,1 78,7 

   55 43,1 43,6 44,4 40,5 38,7 47,1 46,2 47,6 59,8 59,3 

  76,2 72,9 68,4 69,9 68,1 61,2 63,2 67,7 71 78,7 78,6 

  30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 15 

  23 22 26 28 27 25 22 24 23 21,9 25 

   78,6 75,8 53,2 43 39 41,1 32,9 29,4 29,4 37,5 28 

   55,8 53,2 52,8 53,1 52,4 57,7 50 51,2 49,9 49,8 48,2 

   
 76,2 77,2 77,2 82,2 84 82,6 85,2 84,4 84,4 86,2 85,8 

  50 50 50 50 40 30 30 30 30 30 30 

Таблиця 2. Динаміка складових індексу економічних свобод в Україні, 2005—2015 рр.

Джерело: The Heritage Foundation and The Wall Street Journal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.heritage.org/
index/ranking
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Тому, на думку А. Матвійчука, для створення повноці$
нної системи спостереження, аналізу та прогнозуван$
ня негативних змін у фінансовому секторі, зважаючи на
об'єктивну нестачу даних для багаторазового тестуван$
ня найчутливіших макропоказників, потрібно вжити
таких заходів:

— сформувати комплексну систему відстеження
змін найчутливіших до негативних тенденцій у фінан$
совому секторі макропоказників (відношення обсягу
офіційних міжнародних резервів до валового зовніш$
нього боргу, серед реальної процентної ставки всере$
дині країни до аналогічного показника за кордоном,
співвідношення грошового агрегату М2 до золотовалют$
них резервів, депозити комерційних банків, скориговані
на індекс споживчих цін);

— включити до такої системи додатковий функціо$
нальний блок аналізу динамічних змін попиту та про$
позиції по кожному виду фінансових ринків, наприклад,
розрахунок індексу напруженості валютного ринку;

— паралельно відстежувати показники інтегрально$
го індексу економічної безпеки країни;

— розробити інтегральні показники чутливості/за$
лежності національної економіки від різких змін у еко$
номіці країн$партнерів [8] .

Відповідно до Коаліційної угоди, підписаної
27.11.2014 р., реформування фінансового сектору Ук$
раїни передбачає запровадження міжнародних стан$
дартів і принципів у регулюванні українського фондо$
вого ринку [12], що розроблені Міжнародною органі$
зацією комісій з цінних паперів (IOSCO):

— щодо функціонування єдиного регулятора: ре$
гулятор має нести відповідальність за дії та рішення,
які він приймає; регулятор має бути операційно неза$
лежним від зовнішніх джерел впливу; регулятор має
мати адекватні повноваження, належні ресурси та
здатність виконувати свої функції і здійснювати повно$
важення; мають бути сформовані чіткі й послідовні
аспекти регулювання; співробітники регулятора по$
винні дотримуватися високих професійних стандартів
та правил.

— щодо принципів саморегулювання: саморегулю$
вальні організації повинні здійснювати певні прямі обо$
в'язки щодо нагляду за областю, яка знаходиться в ме$
жах їх компетенції, в обсязі, відповідному розміру та
складності фінансового ринку; саморегулювальні орга$
нізації повинні бути предметом нагляду регулятора та
дотримуватися стандартів справедливості й конфіден$
ційності при здійсненні делегованих повноважень і обо$
в'язків.

— щодо принципів здійснення правового регулюван$
ня ринку цінних паперів: регулятор повинен проводити
всебічні інспекції, розслідування та нагляд за функціо$
нуванням даного ринку; регулятор повинен мати комп$
лексні повноваження, щодо впливу на суб'єктів ринку
цінних паперів; система регулювання повинна забезпе$
чити ефективний та достовірний процес інспектування.

— щодо принципів імітування: має бути повне, вчас$
не і точне відображення всіх фінансових результатів та
іншої інформації, яка важлива для інвесторів; до влас$
ників іменних цінних паперів компанії слід ставитися на
справедливій та рівноправній основі; бухгалтерський
облік і аудит мають відповідати міжнародним стандар$
там.

— щодо принципів співробітництва в галузі регулю$
вання: регулятор повинен мати повноваження обміню$
ватися відкритою і закритою інформацією з вітчизня$
ними та зарубіжними аналогами; регулятори повинні
встановити механізми обміну інформацією, які встанов$
люють, коли і як вони будуть обмінюватися публічною
та непублічною інформацією; система регулювання
повинна передбачати можливість використання допо$
моги, яка надається іноземними регуляторами, з метою
підвищення ефективності реалізації функцій та вико$
нання повноважень регуляторами.

— щодо принципів функціонування ринкових посе$
редників: регулювання повинно забезпечувати міні$
мальні вхідні вимоги для ринкових посередників; ефек$
тивним є використання вимог щодо початкового й по$
точного капіталу та інші пруденційні вимоги, що відоб$
ражають ризики, які мають такі посередники; посеред$
ники на ринку повинні бути зобов'язані дотримуватися
стандартів внутрішньої організації та операційної по$
ведінки, які спрямовані на захист інтересів клієнтів та
забезпечення належного управління ризиками; мають
бути розроблені процедури мінімізації збитків та втрат
для інвесторів й стримування системного ризику.

— щодо принципів функціонування вторинного рин$
ку: створення торгових систем, включаючи біржі цінних
паперів, які мають бути предметом регулювання та на$
гляду; регулювання повинно сприяти прозорості торгів;
регламентування діяльності бірж має бути призначене
для виявлення й припинення маніпулювання або ж інших
видів недобросовісної торгової діяльності; регулюван$
ня має бути спрямоване на забезпечення відповідного
укладення угод, з метою мінімізації ризику та уникнен$
ня структурних ринкових перекосів; системи клірингу і
врегулювання угод з цінними паперами повинні підля$
гати регулятивному нагляду, що призначений, гаранту$
вати їх справедливість, ефективність та дієвість.

Важливим кроком щодо підвищення ефективності
регулювання вітчизняного фінансово ринку є підписан$
ня угоди про Асоціацію між Україною та Європейським
Союзом [11]. Окремим пунктом в Угоді прописана важ$
ливість наближення законодавства України до законо$
давства ЄС. Зокрема, наша країна повинна забезпечити
поступове приведення у відповідність до норм Євросо$
юзу низку нормативно$правових актів і чинних законів.
Перелік Директив ЄС, які необхідно імплементувати
протягом 5 років стосуються розвитку банківської сфе$
ри, страхування, ринку цінних паперів, спільного інвес$
тування, ринкової інфраструктури, заходів щодо запо$
біганню відмивання коштів, забезпечення вільного руху
коштів і капіталів.

Так, з усього переліку нормативних актів у бан$
ківській сфері, які Україна має впровадити найближчи$
ми роками, одним із основних документів є Директива
№2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради
Європи від 14 червня 2006 року щодо започаткування
та здійснення діяльності кредитної установи. У сфері
страхування необхідно імплементувати Директиву
№2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради
Європи від 25 листопада 2009 р. про початок і ведення
діяльності у сфері страхування і перестрахування. На
ринку цінних паперів слід впровадити Директиву
№2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради
Європи від 21 квітня 2004 р. щодо ринків фінансових
інструментів, а на ринку спільного інвестування — Ди$
рективу №2009/65/ЄС Європейського Парламенту та
Ради Європи від 13 липня 2009 р. про узгодження за$
конів, підзаконних і адміністративних положень, які
стосуються інститутів спільного інвестування в цінні
папери, що підлягають обігу.

На основі даних положень, 18.06.2015 р. було прий$
нято Комплексну програму розвитку фінансового сек$
тору України до 2020 року. Вона включає в план регу$
ляторної роботи, що передбачає перелік заходів, які
планується реалізувати, план дій щодо досягнення да$
них цілей, часові рамки й відповідальних за реалізацію
цих положень. З метою досягнення мети та реалізації
завдань Програми, передбачається реалізація програ$
ми співробітництва з інституціями ЄС, МВФ, Світовим
банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжна$
родними фінансовими організаціями, асоціаціями
та регуляторами у сфері фінансових ринків та послуг.
Реалізація Програми відбуватиметься у три етапи:

— очищення фінансового сектору — виведення із
ринку недобросовісних гравців, розкриття власників
учасників фінансового сектору;
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— перезавантаження фінансового сектору — забез$
печення прозорості та рівноправності в ланцюжку "ак$
ціонер — менеджмент — клієнт", скасування усіх обу$
мовлених кризою адміністративних обмежень, підви$
щення капіталізації учасників фінансового сектору, по$
силення захисту прав позичальників, кредиторів та інве$
сторів;

— створення передумов для довгострокового ста$
лого розвитку фінансового сектору — забезпечення
стійкості та надійності фінансового сектору в довгост$
роковій перспективі, наближення стандартів регулюван$
ня платоспроможності та ліквідності банків до рекомен$
дацій Базельського комітету, запровадження накопичу$
вального пенсійного забезпечення, стимулювання рин$
ку страхових та інших фінансових послуг і розвитку
інфраструктури та інструментів фінансового сектору,
створення додаткових гарантій фінансової надійності
на випадок економічної рецесії, підвищення надійності
системно важливих банків, підвищення інституційної
спроможності регуляторів [7].

Визначено, що для того щоб механізми фінансово$
го ринку мали змогу здійснювати вплив на поведінку
учасників господарського процесу, необхідні не лише
макроекономічні, але й відповідні мікроекономічні умо$
ви: інфорсмент прав власності та контрактних прав;
формування дієвих фінансових інститутів, які б пере$
слідували довгострокові цілі; забезпечення прозорості
фінансових операцій.

Вагомими складовими інфраструктури регулюван$
ня та моніторингу сучасних фінансових ринків є: судо$
во$правові інстанції, які забезпечують інфорсмент прав
власності; органи банківського нагляду; комісію з регу$
лювання ринків фінансових послуг; систему незалеж$
ного та ефективного аудиторського контролю; приватні
аналітичні установи, наприклад, компанії, що займають$
ся формуванням рейтингів корпорацій та фінансових
посередників; професійні організації та установи, що
встановлюють стандарти на норми поведінки у відпо$
відній сфері діяльності.

До початку світової фінансової кризи дебати щодо
створення оптимальної структури регулювання фінан$
сового ринку були орієнтовані на декілька запитань.
Одним із таких аспектів обговорень, було використан$
ня моделі єдиного регулятора або ж використання
кількох регуляторних установ, що відповідали б за різні
напрями та юрисдикції. Криза показала недоліки в обох
моделях, адже використання єдиного механізму фінан$
сового регулювання, що в основному базуються на мак$
ропруденційному контролі окремих фінансових інсти$
тутів, не може забезпечити ефективний розвиток даної
системи. Саме тому розробка та впровадження комп$
лексної системи регулювання фінансового ринку, вико$
ристання мікро$ та макропруденційного нагляду як єди$
ного механізму пливу на діяльність фінансових інсти$
тутів покликані вирішити проблеми фінансової систе$
ми країни.

Вагомою складовою ефективного механізму фінан$
сового регулювання є встановлення більш високих ви$
мог до капіталу. Згідно з міжнародними стандартами та
принципами, вимоги до капіталу мають бути сформо$
вані таким чином, щоб захистити стабільність фінансо$
вої системи, а не лише платоспроможність окремих бан$
ківських установ. Вимоги до капіталу мають бути підви$
щені для всіх банків та досягти максимального значен$
ня для фінансових установ, що несуть загрозу фінан$
совій стабільності. Більш якісні форми залучення капі$
талу, що дозволяють фінансовим установам абсорбува$
ти збитки та пом'якшувати негативні наслідки економі$
чних коливань, повинні забезпечити формування пер$
шої лінії захисту установ, що не мають доступу до та$
кого капіталу. Проте більш високі вимоги до капіталу
можуть призвести до посилення фінансової паніки, що
зумовить залучення фінансовими установами капіталу
через продаж своїх активів на ринку, тому такі заходи

потрібно запроваджувати комплексно із іншими моде$
лями фінансового регулювання та розробкою ме$
ханізмів підтримки установ, які мають внутрішні та си$
стемні ризики. При оцінці вимог до капіталу на основі
ризику, важливо розглянути взаємозв'язки між кредит$
ним ризиком, ризиком ліквідності та ринковими ризи$
ками. В періоди криз вони можуть взаємодіяти між со$
бою та посилювати один одного. Так, під час останньої
світової кризи, кредитні та ринкові ризики зросли, а
ліквідність на фінансових ринках зменшилась. Для по$
долання наслідків таких негативних наслідків зворот$
нього зв'язку, вимоги до капіталу мають включати гли$
бокий аналіз ризику та враховувати взаємозв'язки між
різними його джерелами у фінансовій системі. Це пе$
редбачає ретельний розгляд всіх аспектів ризику на рівні
окремої установи, а потім його врахування в широко$
му, системному регулюванні.

Важливим етапом розробки ефективного механіз$
му фінансового регулювання є процес підвищення про$
зорості фінансових операцій на фінансовому ринку. В
даному контексті передбачається розробка системи
стандартів для похідних цінних паперів та поліпшення
технічного забезпечення торговельної інфраструктури
з метою зростання стимулів хеджування різних видів
ризику фінансовими компаніями та корпораціями на
біржах, а не використовуючи позабіржові інструменти.

Наразі існує необхідність в оцінці та управління
фінансовими ризиками на системному рівні, а не лише на
рівні окремих установ. У складних, багаторівневих фінан$
сових системах, де спостерігається високий рівень взає$
мозалежності серед фінансових інститутів, інституцій$
ний ризик може швидко трансформуватися в сукупний
ризик. Основна проблема полягає в розробці показників
та методів оцінки сукупних ризиків фінансової системи,
особливо в формуванні системи звітності, яку мають
формувати фінансові інститути, та яка б в повній мірі
відображала їх взаємозв'язки в рамках системи. Кінце$
вою метою такого регулювання є врахування системно$
го підходу до оцінки ризику фінансових інститутів, ви$
ходячи з їх розміру, ступеня левериджу, взаємозв'язку з
іншими суб'єктами ринку та розміру їх основних послуг,
які вони надають на важливих ключових ринках.

Вагомим інструментом формування ефективного
механізму фінансового регулювання є тісна координа$
ція між усіма органами, що здійснюють регулювання,
та грунтовний аналіз наявної у них інформації, з метою
подолання недоліків та прогалин, що присутні в норма$
тивній базі. Велика кількість фінансових інститутів на$
разі функціонують комплексно та в рамках декількох
юрисдикцій, в тому числі в сферах, де нормативний кон$
троль може бути мінімальним. В світовій фінансовій си$
стему спостерігається тенденція до зростання кількості
новостворених інституційних структур, що покликані
забезпечувати координацію роботи різних контролю$
ючих органів та установ. Наприклад, у США активно
обговорюється питання створення Фінансової наглядо$
вої ради, яка виконувала б такі функції.

Пріоритетним завданням на фінансовому ринку Ук$
раїні також є зміцнення інституційних положень регу$
лювання фінансового ринку з метою сприяння фінан$
совій стабільності. Даний процес включає в себе запро$
вадження дієвих процедур банкрутства та санації щодо
фінансових установ та великих корпорацій. Які б великі
переваги щодо усунення недоліків регуляторного арбі$
тражу не містила б в собі концепція єдиного регулято$
ра, вона може виявитися неефективною для ринків, що
розвиваються. Наприклад, досвід Великобританії
свідчить, що більш доцільним є підхід, що передбачає
створення наглядового органу, який здійснює коорди$
націю роботи окремих регуляторів фінансового ринку,
забезпечує відсутність негативного регуляторного ар$
бітражу, запобігає формуванню значних розривів у рин$
ковій кон'юнктурі та займається регулюванням великих
організацій, що діють на декількох ринках.
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Важливим елементом ефективної системи фінансо$
вого регулювання є також інтеграція національної
фінансової системи до світового фінансового просто$
ру, що дозволить економіці країни не лише знайти до$
ступ до нових ринків капіталу, а й забезпечити зменшен$
ня ризиків негативних змін, викликаних коливаннями
економічної кон'юнктури в Україні. Інтеграція фінан$
сового ринку України в світовий фінансовий простір має
на меті: розміщення грошових коштів українських ком$
паній і банків на світовому грошово$кредитному ринку;
обіг цінних паперів українських емітентів на міжнарод$
них біржах; розміщення коштів нерезидентів на украї$
нському грошово$кредитному ринку; отримання нере$
зидентами позик в національній валюті на українсько$
му грошово$кредитному ринку; обіг іноземних цінних
паперів на українському фондовому ринку; проведен$
ня на українському фондовому ринку операцій з фінан$
совими інструментами, які використовуються на світо$
вому фінансовому ринку; здійснення українськими кор$
пораціями і банками злиття і поглинань з іноземними
компаніями і банками; формування українськими при$
ватними і інституційними інвесторами інвестиційних
портфелів із залученням іноземних фінансових активів.

ВИСНОВКИ
Вітчизняний фінансовий ринок характеризується

відсутністю чітких традицій та правил функціонування, що
зумовлює необхідність розробки концептуальних підходів
до побудови ефективного механізму регулювання фінан$
сового ринку. Система державного регулювання фінан$
сового ринку має забезпечувати покращення інвестицій$
ного середовища, захист інтересів споживачів фінансових
активів, справедливе ціноутворення, усунення системних
ризиків, функціонування фінансового ринку як механіз$
му економічного розвитку. Необхідними слід вважати за$
ходи, пов'язані з перспективами дерегуляції фінансового
ринку та збереження державного втручання у тих його
сегментах, які мають пріоритетне значення для національ$
ної економічної безпеки. Формування ефективної систе$
ми регулювання фінансового ринку України потребує:
формування сприятливих передумов для появи нових
фінансових інститутів; спрямування економічних реформ
у країні на підвищення рівня і якості життя населення, сти$
мулювання заощаджень і підвищення потенціалу розвит$
ку фінансового ринку; посилення конкурентоспромож$
ності вітчизняних фінансових установ; поширення інфор$
маційної прозорості здійснення діяльності, імплементації
до нормативно$правової бази та запровадження в прак$
тику міжнародних стандартів надання фінансових послуг;
створення сприятливого інвестиційного клімату; забезпе$
чення прозорості фінансових операцій.
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