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1. Мета і форми державного регулювання
ринків фінансових послуг
Ринкові процеси в Україні відбуваються в умовах інвестиційних ресурсів,
необхідних для розвитку економіки. Однією з пріоритетних функцій держави і
суспільства є гарантування прав та визначення нормативно-законодавчих основ
інвестиційної діяльності. При формуванні інвестиційного потенціалу та засобів його
використання завданням державного регулювання ринку фінансових послуг є
забезпечення діяльності позичальників капіталу і фінансових посередників з метою
стабільного розвитку і функціонування цього ринку.
Метою державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні є:
1) проведення єдиної ефективної державної політики фінансових послуг;
2) захист інтересів споживачів фінансових послуг;
3) створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових
послуг;
4) контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг;
5) сприяння інтеграції в європейський та світовий ринок фінансових послуг.
Регулювання ринку фінансових послуг здійснюється із встановленням вимог до
суб’єктів фінансових відносин та інвестиційного процесу, обов'язкових для всіх
інвесторів. Це сприяє позитивним змінам, які впливають на розвиток ринкової економіки.
Стосовно великих інвесторів і емітентів цінних паперів державний контроль є платою за
стабільність та надійність їх діяльності.
Закордонний досвід економічного розвитку показав, що висока якість фінансових
активів підвищує якість ринку фінансових послуг і стимулює економічне зростання
країни. Високоякісний та врегульований ринок знижує загальний ризик, який міжнародні
інвестори пов'язують з конкретною країною. Появлення відповідного регулятивного

органу в Україні – Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг — має
сприяти формуванню необхідних принципів регулювання діяльності фінансових установ.
Всі види фінансових установ повинні мати фідуціарні (довірчі) відносини зі своїми
клієнтами.
Сучасне законодавство відзначає термін «фінансова установа» більше, ніж у 90
законах, указах та інших нормативних актах. Але в Законі України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначення сутності
фінансової установи повинно усунути законодавчі розбіжності та сприяти створенню
ефективних структур для всебічного реформування сектора на рівні окремих видів
фінансових установ. До важливих питань можна також віднести проблеми оподаткування,
обліку, звітності, розмежування активів клієнтів та фінансових посередників та їх
відповідальність, санкції за порушення ними договірних зобов'язань.
Закон України «Про попередження і протидію легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом»
(прийнятий у 2002 р.) характеризує систему фінансового
моніторингу.
Обов'язковий фінансовий моніторинг — сукупність заходів спеціального
уповноваженого органу з питань, що стосуються аналізу інформації щодо фінансових
операцій. Система фінансового моніторингу складається з первинного і державного
рівнів.
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу — це: банки; страхові компанії;
фінансові установи; платіжні організації; еквайрингові установи; клірингові установи;
товарні, фондові й інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; інститути
спільного інвестування; гральні установи і ломбарди; інвестиційні і недержавні пенсійні
фонди; некредитні організації, що здійснюють переказ грошей.
Суб’єкти державного фінансового моніторингу — це: центральні органи
виконавчої влади; НБУ; спеціальні уповноважені органи.
Основними формами державного регулювання РФП є:
прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку;
регулювання випуску та обігу фінансових активів, прав і обов’язків
учасників ринку;
видача спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної
діяльності на ринку та забезпечення контролю за такою діяльністю;
створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих
прав емітентами фінансових активів і особами, які здійснюють професійну діяльність на
ринку фінансових послуг;
контроль за достовірністю інформації, що надається контролюючим
органам емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку;
контроль за дотриманням антимонопольного законодавства на ринку
фінансових послуг тощо.
2. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні та
координація їх діяльності
Прийняття Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» включає велику кількість основних принципів з регулювання
діяльності фінансових установ. Створено єдиний наглядовий орган, що регулює та
контролює їх діяльність — Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг.
Передумовами її створення були:
- необхідність у регулюванні діяльності окремих фінансових установ, які
перебували поза виваженим контролем;
- неефективність запровадження окремого нагляду за окремим видом послуг (єдина
організація з відповідною структурою зможе одночасно контролювати всі установи);
- потреба у необхідності розвитку ринку фінансових послуг та набуття досвіду.

Це зробити набагато легше за умови існування однієї великої структури замість
кількох дрібних. Місце такого нового органу в системі виконавчої влади та ступінь його
незалежності потребують додаткового визначення. Але при цьому слід розглянути
перспективи взаємодії єдиного органу нагляду за небанківськими установами паралельно
з існуючими ДКЦПФР та НБУ, який контролює діяльність банків.
Значний потенційний попит на продукти та послуги різних категорій фінансових
установ залишається незадоволеним. Тому втрачаються ті переваги, які економіка могла б
отримати від великих обсягів фінансування з боку цих установ. Також втрачається
можливість використання переваг підвищення ефективності за допомогою цих установ:
поліпшення якості управління підприємствами за рахунок фінансування їх пенсійними та
інвестиційними фондами; поліпшення страхування від ризиків; розширення кредитування
малого бізнесу з боку кредитних спілок; збільшення кількості інвестицій за рахунок
поліпшення системи лізингу.
Український небанківський фінансовий сектор перебуває на початковій стадії
становлення, поступаючись за своїм розміром та асортиментом послуг відповідним
секторам багатьох країн з перехідною економікою. Також він істотно поступається
банківському сектору за важливістю, прозорістю, системною організацією та
законодавчим забезпеченням.
Аналіз окремих секторів показує, що кількість недержавних пенсійних фондів та
інвестиційних компаній, які є активно діючими установами, зменшується. В інших
галузях (зокрема страхування, кредитні спілки та лізинг) показники та позиція існуючих
установ є кращою для здійснення вагомого внеску у мобілізацію та інвестування
заощаджень населення.
Лізинг може заповнити дефіцит фінансування малого бізнесу і швидко зрости за
рахунок запровадження програми регулювання, запропонованої Світовим банком.
Кредитні спілки відіграють важливу роль на ринковому сегменті дрібних
вкладників та інвесторів, можуть потенційно заповнити існуючий в Україні дефіцит
відповідних послуг для населення. Необхідно приділити більше уваги зміцненню і
перебудові основ цього сектора. Такий перегляд позицій має поставити в центр уваги
інтереси тих, хто надає кошти (в основному, дрібних вкладників), та зробити особливий
наголос на необхідності системи регулювання, яка захистить інтереси цих інвесторів.
Уряд мусить оцінити ситуацію та взяти курс на довгострокову перспективу.
3. Правова база діяльності фінансових установ в Україні
В сучасних умовах ринок фінансових послуг України включає велику кількість
фінансових установ, які надають більше 500 видів різних послуг. Для регулювання
діяльності фінансових установ на ринку потрібна досконала правова база.
В усіх країнах, в т.ч. і в Україні, регулювання діяльності фінансового ринку і
ринку фінансових послуг, як його сегмента, здійснюється трьома гілками влади:
законодавчою, виконавчою і судовою. Взагалі елементами державного регулювання
(про що було уже сказано) є: законодавчі та підзаконні акти; органи державного
управління, що забезпечують пряме втручання у діяльність ринку; непряме втручання
держави.
Законодавчою базою регулювання фінансового ринку в Україні є:
1. Конституція України – вища юридична сила, яка визначає права законодавчої,
виконавчої і судової влади у сфері функціонування фінансового ринку та його сегментів.
2. Укази президента щодо регулювання фінансового ринку.
3. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів, міністерств та інших
органів виконавчої влади, що стосуються окремих напрямів регулювання.
4. Конституційний Суд України – вирішує всі питання про відповідність
законів та інших актів щодо Конституції України.

5. Договори та угоди, що укладаються між учасниками ринку у зв’язку з
наданням фінансових послуг, пов’язаних з емісією, обігом цінних паперів та іншими
послугами.
6. Закони України, що регулюють ринок фінансових послуг, прийняті Верховною
Радою України:
- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (2006) – визначає поняття
цінних паперів, їх види; регулює діяльність щодо емісії та обігу цінних паперів, визначає
правовий статус і організаційні засади фондових бірж.
- Закон України «Про господарські товариства» (1991) – визначає поняття і види
акціонерних товариств, правила їх створення та діяльності; права і обов’язки учасників і
засновників.
- Декрет КМУ «Про довірчі товариства» (1993) – визначає поняття довірчого
товариства як інституційного інвестора, особливості створення і діяльності.
- Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію функціонування і розвитку
фондового ринку України» (1995) – визначає головну мету та основні принципи
функціонування і розвитку фондового ринку України.
- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (1996)
– визначає напрямки державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.
- Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні» (1997) – визначає правові основи обігу
цінних паперів у депозитарній системі та правила електронного обігу.
- Закон України «Про лізинг» (1997) – визначає сутність лізингу, його види та
послуги.
- Закон України «Про банки і банківську діяльність» (2000) – визначає види
банківської діяльності, встановлює порядок випуску, продажу, зберігання цінних паперів
та управління ними банком.
- Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)» (2001) – визначає види інвестиційних компаній, порядок їх
реорганізації, створення та види діяльності.
- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» (2001) – визначає мету, шляхи та органи регулювання ринку
фінансових послуг.
- Закон України «Про обіг векселів в Україні» (2001) – визначає особливості обігу
векселів в Україні, який полягає у видачі переказних та простих векселів, здійснення
операцій з векселями відповідно до Женевської конвенції 1930 року.
- Закон України «Про попередження і протидію легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом» ( 2002) характеризує систему фінансового моніторингу та інші
закони, що регулюють діяльність всіх сегментів фінансового ринку.
Контрольні питання
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мета і форми державного регулювання РФП.
Шляхи державного регулювання діяльності фінансових установ.
Міжнародні стандарти регулювання ринку фінансових послуг.
Що є правовою базою діяльності фінансових установ в Україні?
Назвати суб’єкти державного фінансового моніторингу.
Із яких рівнів складається система фінансового моніторингу?
Переваги та недоліки державного нагляду за ринком фінансових послуг.
Який державний орган здійснює регулювання РФП в Україні?
Пропозиції щодо розбудови РФП в Україні.

