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нього, то потрібно відзначити такі: економічні, нормативно-правові, соціальні, 

політичні, адміністративні. 

З урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку української економіки, 

можна виділити основні напрями для покращення інвестиційної політики 

держави [2]:

- удосконалити правову та нормативну бази, які будуть направлені на 

сприятливе функціонування інвестиційної діяльності;

- запобігти корумпованим схемам;

- підвищити рівень розвитку регіонів та інвестиційної структури;

- врегулювати політичні конфлікти.

Хоч і на сьогоднішній день ми бачимо значне пожвавлення інвестиційної 

діяльності, але нашій державі ще є над чим працювати. Формування сприятливого 

інвестиційного клімату, дієвого управління державною економікою є запорукою 

успіху та стабілізації інвестиційного клімату України [3]. Тож у подальших 

дослідженнях будемо більш детально вивчати вплив економічних, соціальних та 

політичних факторів на інвестиційний клімат країни.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Регулювання вітчизняних ринків фінансових послуг повинно відбуватися з 

метою їх росту та розвитку, оскільки вони мають великий потенціал. [4] З цією метою 

19 жовтня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання 

ринків з фінансових послуг» №79-IX, або ще кажуть Закон «Про спліт», який буде 

введено у дію з 1 липня 2020 року. [1]

Закон передбачає передачу повноважень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині регулювання та 
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нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та 

нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю.[3]. Решта повноважень 

Нацкомфінпослуг, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, передаються Національному банку України. Зокрема, Національний банк 

стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, 

ломбардів та бюро кредитних історій, а Національна комісія цінних паперів та 

фондового ринку регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування 

будівництва. [1]

Закон «Про спліт» допоможе країні отримати більш ефективну, прозору і 

надійну фінансову систему, що буде відповідати міжнародним стандартам. А основна 

модель регулювання переслідує дві головні цілі: пошук нових точок зростання для 

кожного з сегментів небанківського фінансового ринку і максимальний захист 

споживачів фінансових і страхових послуг.[2]

Представники Національного банку України вважають, що саме цей закон 

надасть можливість забезпечити збалансований і системний підхід у напрямі 

ефективного розвитку небанківського фінансового сектору, переходу від секторальної 

моделі регулювання до ефективнішої інтегрованої моделі та створить можливість для 

комплексного розвитку функції регулювання ринкової поведінки та захисту прав 

споживачів на фінансовому ринку.[2] 

Що стосується закону «Про спліт», то його головною інновацією для учасників 

фінансових ринків має стати ризик – орієнтований підхід, який вже три роки успішно 

застосовується на банківському ринку. Він дозволить передбачити виникнення 

проблем в компанії і вживати превентивних заходів, а не реагувати вже тоді, коли 

компанія стає неплатоспроможною. Також у фокусі – впровадження стандартів 

корпоративного управління, яке підвищить якість роботи компаній, і захист прав 

споживачів. [4]

Одним з основних викликів для страховиків вважають забезпечення 

довгострокової безперервної діяльності, яка відповідала б вимогам до 

платоспроможності страхової компанії, а також враховувала можливість своєчасного 

і повного виконання взятих на себе зобов'язань за договорами страхування. Досягти 

цього можливо лише за умови, що активи страховика відповідають ризикам 

діяльності, особливостям якості, ліквідності і терміновості його депозитів. [4] 

Отже, можна зробити певний висновок, що загалом, прийняття закону «Про 

спліт» позитивно вплине розвиток фінансових ринків, зокрема страхового. Адже 

консолідація всього небанківського фінансового ринку України, передача 

регулювання та нагляду за ним до НБУ, імплементація європейських підходів, 

дозволить забезпечити правильну поведінку на ринку та його прозорість, виявити 

існуючі дисбаланси, захистити права споживачів фінансових послуг і приймати 

превентивні заходи, щоб уникати фінансових ризиків. [5]
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ 
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Під «позиковим капіталом» слід розуміти кошти, які залучаються для 

фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, 

поверненості та платності.

Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в 

сукупності обсяг його фінансових зобов’язань, які на підприємстві відображаються у 

балансі. Зобов’язання – це борги підприємства, які виникають внаслідок придбання 

товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого 

фінансування.

Використання позикового капіталу характеризується наступними позитивними 

особливостями: 

– достатньо широкими можливостями залучення, особливо при високому 

кредитному рейтингу підприємства, наявності залогу або гарантії поручителя; 

– забезпеченням росту фінансового потенціалу підприємства при необхідності 

суттєвого розширення його активів і зростання темпів росту обсягу його 

господарської діяльності; 

– більш низькою вартістю порівняно з власним капіталом за рахунок 

забезпечення ефекту «податкового щита» (вилучення витрат на його обслуговування 

з оподатковуваної бази при сплаті податку на прибуток); 

– здатністю генерувати приріст фінансової рентабельності (коефіцієнта 

рентабельності власного капіталу) [1].

Використання позикового капіталу має наступні недоліки: 

– використання цього капіталу генерує найбільш небезпечні фінансові ризики в 

господарській діяльності підприємств; 

– ризик зниження фінансової стійкості та втрати платоспроможності. Рівень 

цих ризиків зростає пропорційно зростанню питомої ваги використання позикового 

капіталу; 


