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Постановка проблеми. Процес надання 
фінансової послуги в Україні регулюється багатьма 
нормативно-правовими актами, основним з яких 
є Закон України «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових послуг» [2]. 
Цей Закон передбачає створення правових основ 
для захисту інтересів його користувачів для забез-
печення розвитку конкурентоспроможного ринку 
фінансових послуг. У контексті сучасного регу-
лювання діяльності учасників ринку фінансових 
послуг із надання фінансової послуги зацікавле-
ним суб’єктам ринку необхідність визначення пер-
спективних шляхів підвищення розвитку взаємодії 
учасників набуває особливого значення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем розвитку фінансової послуги 
присвятили свої наукові праці Н.М. Внукова [16], 
В.П. Унінець-Ходаківська [1], С.В. Науменкова [4], 
С.В. Міщенко [4] та ін. Актуальним питанням зали-
шаються проблеми функціонування фінансової 
послуги в сучасних умовах економічної обмеже-
ності діяльності учасників фінансового сектору.

Постановка завдання. Метою статі є теоре-
тичне обґрунтування напрямів розвитку фінансо-
вої послуги в Україні з огляду проблемних аспектів 
процесу їх надання.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг» від 15.01.2015 № 123-VIII [2], фінан-
сова послуга – це операції з фінансовими акти-
вами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за 
власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випад-
ках, передбачених законодавством, і за рахунок 
залучених від інших осіб фінансових активах для 
отримання прибутку або збереження реальної 
вартості активів.

Повний перелік фінансових послуг, що нада-
ють учасникам ринку в Україні, також зазначений 
у цьому Законі [2]:

1) випуск платіжних документів, платіжних кар-
ток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, клі-
ринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;
3) діяльність з обміну валют;
4) залучення фінансових активів із 

зобов’язанням щодо подальшого їх повернення;
5) фінансовий лізинг;
6) надання коштів у позику, у тому числі й на 

умовах фінансового кредиту;
7) надання гарантій та поручительств;
8) переказ коштів;
9) послуги у сфері страхування та в системі 

накопичувального пенсійного забезпечення;
10) професійна діяльність на ринку цінних 

паперів, що підлягає ліцензуванню;
11) факторинг; адміністрування фінансових 

активів для придбання товарів у групах;
12) управління майном для фінансування 

об’єктів будівництва та/або здійснення операцій із 
нерухомістю;

13) операції з іпотечними активами для емісії 
іпотечних цінних паперів;

14) банківські та інші фінансові послуги 
в банках.

Цей перелік постійно піддається критиці з боку 
законодавців [15], оскільки процедури надання 
всіх представлених фінансових послуг різні за 
функціональною спрямованістю та їх регулювання 
має суттєві відмінності, а отже, питання включення 
певних послуг до переліку фінансових є спірним. 
Так дискусійною є фінансова послуга з управ-
ління майном для фінансування будівництва, яка 
за своїми ознаками відрізняється від інших пред-
метом фінансової операції (ключовим аспектом 
є придбання житла). Але при цьому кожна фінан-
сова послуга є результатом виконання відповідних 
операцій із фінансовими активами, спрямованих 
на задоволення індивідуальних потреб інвесторів 
або інших зацікавлених третіх осіб.
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тия финансовой услуги в Украине, пред-
ложены пути ее совершенствования на 
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Таблиця 1
нормативно-правове регулювання фінансових послуг в україні

фінансова послуга нормативний акт Зміст положень
Випуск платіжних 
документів, платіжних 
карток, дорожніх чеків та/або 
їх обслуговування, кліринг, 
інші форми забезпечення 
розрахунків; переказ коштів

Закон України «Про платіжні 
системи та переказ коштів 
в Україні» № 1983-VIII від 
23.03.2017 [3]

Визначає загальні засади функціонування платіж-
них систем і систем розрахунків в Україні, поняття 
та загальний порядок проведення переказу коштів у 
межах України, встановлює відповідальність суб’єктів 
переказу, а також визначає загальний порядок здій-
снення нагляду за платіжними системами

Довірче управління 
фінансовими активами; 
залучення фінансових 
активів із зобов’язанням 
щодо подальшого їх 
повернення

Закон України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» 
№ 701-VIII від 17.09.2015 [5]

Регулює відносини, що виникають під час розміщення, 
обігу цінних паперів і провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку, для забезпечення 
відкритості та ефективності функціонування 
фондового ринку

Діяльність з обміну валют

Декрет КМУ «Про систему 
валютного регулювання 
і валютного контролю» 
№ 1636-VII від 12.08.2014 
[6]

Установлює режим здійснення валютних операцій 
на території України, визначає загальні принципи 
валютного регулювання, повноваження державних 
органів і функції банків та інших фінансових установ 
України в регулюванні валютних операцій, права 
й обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок 
здійснення валютного контролю, відповідальність за 
порушення валютного законодавства

Фінансовий лізинг
Закон України «Про 
фінансовий лізинг» № 1381-
VIII від 11.12.2013 [7]

Визначає загальні правові та економічні засади 
фінансового лізингу

Надання коштів у позику, у 
тому числі й на умовах фінан-
сового кредиту; надання 
гарантій та поручительств; 
факторинг; адміністрування 
фінансових активів для при-
дбання товарів у групах

Закон України «Про 
фінансові послуги та 
державне регулювання 
ринків фінансових послуг» 
№ 123-VIII від 15.01.2015 [2]

Установлює загальні правові засади у сфері надання 
фінансових послуг, здійснення регулятивних 
та наглядових функцій за діяльністю з надання 
фінансових послуг

Послуги у сфері 
страхування та в системі 
накопичувального пенсійного 
забезпечення

Закон України «Про 
недержавне пенсійне 
забезпечення» № 1323-VII 
від 05.06.2014 [8]

Визначає правові, економічні та організаційні засади 
недержавного пенсійного забезпечення в Україні 
та регулює правовідносини, пов’язані із цим видом 
діяльності.

Закон України «Про 
страхування» № 922-VIII від 
25.12.2015 [9]

Регулює відносини у сфері страхування і спрямований 
на створення ринку страхових послуг, посилення 
страхового захисту майнових інтересів підприємств, 
установ, організацій та фізичних осіб

Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів, що 
підлягає ліцензуванню

Закон України «Про 
державне регулювання 
ринку цінних паперів в 
Україні» № 901-VIII від 
23.12.2015 [10]

Визначає правові засади здійснення державного 
регулювання ринку цінних паперів та державного 
контролю над випуском й обігом цінних паперів та їх 
похідних в Україні

Управління майном для 
фінансування об’єктів 
будівництва та/або 
здійснення операцій із 
нерухомістю

Закон України «Про 
фінансово-кредитні 
механізми і управління 
майном при будівництві 
житла та операціях із 
нерухомістю» № 1817-VIII 
від 17.01.2017 [11]

Установлює загальні принципи, правові та 
організаційні засади залучення коштів фізичних 
і юридичних осіб в управління для фінансування 
будівництва житла та особливості управління цими 
коштами, а також правові засади та особливості 
випуску, розміщення та обліку сертифікатів фондів 
операцій із нерухомістю

Операції з іпотечними 
активами для емісії 
іпотечних цінних паперів

Закон України «Про іпотечні 
облігації» № 5192-VI від 
30.07.2012 [12]

Визначає правові засади емісії та обігу іпотечних 
облігацій, вимоги до їх іпотечного покриття, а також 
особливості державного регулювання і нагляду у цій 
сфері.

Закон України «Про іпо-
течне кредитування, 
операції з консолідованим 
іпотечним боргом та іпотечні 
сертифікати» № 5492-VI від 
20.11.2012 [13]

Установлює відносини у системі іпотечного 
кредитування, а також перетворення платежів 
за іпотечними активами у виплати за іпотечними 
сертифікатами із застосуванням механізмів 
управління майном

Банківські та інші фінансові 
послуги в банках

Закон України «Про банки 
і банківську діяльність» 
№ 1736-VIІІ від 15.11.2016 
[14]

Визначає структуру банківської системи, економічні, 
організаційні і правові засади створення, діяльності, 
реорганізації і ліквідації банків
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Для здійснення захисту всіх учасників ринку 
фінансових послуг кожна фінансова послуга 
з переліку регулюється окремими законами Укра-
їни. Нормативно-правові акти, що регулюють про-
цес надання фінансових послуг в Україні, пред-
ставлено в табл. 1.

У табл. 1 визначено спеціальні закони України 
та нормативно-правові акти, що мають безпосе-
реднє відношення до процедур надання кожної 
окремо виділеної фінансової послуги. Як видно 
з табл. 1, не всі фінансові послуги врегульовані 
окремими нормативно-правовими актами, так, не 
охопленими залишаються кредитні спілки, компа-
нії з управління активами, ломбарди, компанії, що 
займаються факторингом. Представлений пере-
лік не є вичерпним, бо кожну фінансову послугу 
у сфері майнових, немайнових відносин регу-
люють Податковий кодекс України, Господарчий 
кодекс, Цивільний кодекс та ін. загальнодержавні 
нормативно-правові акти.

Відзначено, що деякі фінансові послуги вре-
гульовані нормативними актами більш детально 
за інші, а отже, зацікавленість до цих фінансових 
послуг більша з боку законодавців. Така ситу-
ація свідчить про необхідність удосконалення 
базового спеціального законодавства в Україні 
для тих фінансових послуг, що на теперішній час 
є недостатньо охопленими. Реалізація таких удо-
сконалень дасть змогу забезпечити виконання 
вимог усіма учасниками ринку фінансових послуг, 
захистити їх права та обов’язки. Норми законів 
постійно підкріплюються гарантіями їх виконання 
на практиці.

Важливим аспектом, що впливає на розвиток 
фінансової послуги, є задоволення потреб інвес-
торів у суспільному обслуговуванні. Все частіше 
виникає необхідність у взаємодії однієї фінансо-
вої послуги з іншою. Так, майже кожна фінансова 
послуга супроводжується процесом страхування. 
Але страхування не є єдиною фінансовою послу-
гою, що взаємодіє з іншими.

Процеси колективного інвестування, кооперації 
фінансових послуг для задоволення потреб інвес-
торів є актуальним питанням сучасного економіч-
ного простору України. Комплексний підхід реалі-
зується у формі фінансового продукту – переліку 
фінансових послуг. Для забезпечення процедури 
надання такого продукту у взаємодію вступають 
усі учасники ринку фінансових послуг.

Проблемою залишається регулювання такої 
взаємодії з боку державного забезпечення. Нині 
ця взаємодія не має достатніх механізмів само-
регулювання, тому необхідною передумовою 
його розвитку є зміцнення системи державного 
регулювання.

висновки з проведеного дослідження. Отже, 
для вдосконалення ринку фінансових послуг 
в Україні необхідно забезпечити проведення 

активної державної політики, яка повинна бути 
спрямована на подальший розвиток системи регу-
лювання надання фінансових послуг та нагляду за 
ними. Базове спеціальне законодавство України 
потребує вдосконалення в частині забезпечення 
регулювання неохоплених фінансових послуг.

Таким чином, можна зробити висновок, що 
подолання проблем розвитку ринку фінансових 
послуг в Україні і, як наслідок, його вдоскона-
лення сприятимуть активній взаємодії учасників 
ринку і дадуть змогу комплексно здійснювати 
фінансові послуги.
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THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL SERVICES IN UKRAINE

One of the topical issues in the process of functioning of the financial services market in Ukraine is a legal 
and regulatory framework. The main law, which outlines the main provisions of the financial service and the 
procedure for its delivery, is the Law of Ukraine on Financial Services and State Regulation of Financial Ser-
vices Markets. This Law defines a list of all services in Ukraine that are classified as financial. Separate finan-
cial services in the list are regulated by regulatory acts: the Laws of Ukraine «On Securities and Stock Market», 
«On Banks and Banking Activities», «On Non-State Pension Provision», «On Financial Leasing» and others.

Despite a sufficiently large number of Laws of Ukraine regulating the procedure for providing financial 
services, there is a problem of limited activity of financial institutions due to their regulatory insecurity. Thus, 
companies that deal with factoring, pawnshops, credit unions, asset management companies remain uncov-
ered. The financial services they provide do not have separate, dedicated, special laws governing their 
implementation.

This situation demonstrates the need to improve existing legislation and develop certain new regulatory 
projects as promising directions for the development of financial services in Ukraine.

Co-operation is also an important aspect of financial services for market participants. The possibility of 
complex provision of clients, investors, financial services allows you to meet their needs for public service. 
Such a need should be realized through the interaction of all financial institutions that provide services. At pres-
ent, this interaction is not regulated by normative projects by the state.

Overcoming these problems will contribute to the overall development of the financial services market in 
Ukraine, which in turn will allow not only improving the quality of financial services but also organizing the 
interaction of market participants with each other. Active state policy aimed at co-operation and comprehensive 
coverage of all financial services is a prerequisite for a promising development of the financial services market 
in Ukraine.


