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Аналіз основних принципів регулювання ринків фінансових послуг та юридичних аспектів
законодавчих вимог
Ринок фінансових послуг є одним з ефективних механізмів забезпечення конкурентоздатності економіки країни. Саме
завдяки здатності скеровувати потоки інвестицій у найбільш привабливі сектори економіки, розвиток ринку фінансових
послуг може сприяти економічному зростанню. Таким чином, на сьогоднішній день важливо розвивати ринок
фінансових послуг в Україні. З цією метою, необхідно своєчасно проаналізувати поточний стан, визначити проблеми та
основні напрямки його розвитку.
У статті проаналізовано ринок фінансових послуг в Україні, який є нестабільним, характеризується значним відтоком
фінансових ресурсів, а також нерозвиненими фінансовими посередниками. Погіршення стану ринку фінансових послуг
також спричинене такими факторами як фінансова криза, різкі коливання валютного курсу, збройний конфлікт, падіння
економіки країни і т.д. Негативні наслідки подій в країні помітні навіть в умовах розвиненої банківської системи. Увага
зосереджена на слабкій фінансовій культурі в суспільстві, що спричинена слабкою депозитарною діяльністю, високим
рівні невиплачених кредитів, браком довіри до нових інструментів, а також запровадженням нових продуктів на ринку
фінансових послуг. Однак, в цілому, розвиток країни неможливий без розвинутого ринку фінансових послуг.
Автори вказують на те, що однією з важливих умов розвитку ринку фінансових послуг та ефективного виконання
макроекономічних завдань в рамках його розвитку є формування ефективного механізму державного регулювання ринку
фінансових послуг. Такий механізм має включати в себе державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових
послуг. Відповідно, важливим стає формування показників з метою оцінки впливу державного регулювання на розвиток
ринку фінансових послуг.
У статті проаналізовано запровадження державного регулювання на ринку фінансових послуг, ефективність функції
контролю та державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні, динаміку основних показників розвитку ринку
фінансових послуг в Україні, а також рівень розвитку ринку фінансових послуг.

Ключові слова: контроль, нагляд, ринок фінансових послуг, Україна.
Класифікація JEL: G18, G20, G21, G23, G28.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє
використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Борис Язлюк, Анатолий Гулей, Руслан Брюханский, Анна Шовкопляс, Татьяна Швыдкая
Анализ основных принципов регулирования рынков финансовых услуг и юридических аспектов
законодательных требований
Рынок финансовых услуг является одним из эффективных механизмов обеспечения конкурентоспособности экономики
страны. Именно благодаря способности направлять потоки инвестиций в наиболее привлекательные сектора экономики,
развитие рынка финансовых услуг может способствовать экономическому росту. Таким образом, на сегодняшний день
важно развивать рынок финансовых услуг в Украине. С этой целью, необходимо своевременно проанализировать
текущее состояние, определить проблемы и основные направления его развития.
В статье проанализирован рынок финансовых услуг в Украине, являющийся нестабильным, характеризирующийся
значительным оттоком финансовых ресурсов, а также неразвитыми финансовыми посредниками. Ухудшение состояния
рынка финансовых услуг также вызвано такими факторами как финансовый кризис, резкие колебания валютного курса,
вооруженный конфликт, падение экономики страны и т.д. Негативные последствия событий в стране заметны даже в
условиях развитой банковской системы. Внимание сосредоточено на слабой финансовой культуре в обществе,
вызванной слабой депозитарной деятельностью, высоким уровнем невыплаченных кредитов, недостатком доверия к
новым инструментам, а также внедрением новых продуктов на рынке финансовых услуг. Однако, в целом, развитие
страны невозможно без развитого рынка финансовых услуг.
Авторы указывают на то, что одним из важных условий развития рынка финансовых услуг и эффективного выполнения
макроэкономических заданий в рамках его развития является формирование эффективного механизма государственного
регулирования рынка финансовых услуг. Такой механизм должен включать в себя государственное регулирование и
саморегулирование рынка финансовых услуг. Соответственно, важным становится формирование показателей с целью
оценки влияния государственного регулирования на развитие рынка финансовых услуг.
В статье проанализировано внедрение государственного регулирования на рынке финансовых услуг, эффективность
функции контроля и государственного регулирования рынка финансовых услуг в Украине, динамику основных
показателей развития рынка финансовых услуг в Украине, а также уровень развития рынка финансовых услуг.
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