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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Розкрито сутність головних міжнародних та вітчизняних методичних підходів до оцінки ефективності функціонування ринку фінансових послуг. 

Здійснено порівняльну характеристику найпоширеніших підходів. Надано перелік основних показників, що використовуються при оцінці 

ефективності ринку фінансових послуг за різними методиками. Наведено головні критерії ефективності фінансових інструментів, що 
використовуються на ринку фінансових послуг. Обрано найбільш прийнятну для застосування в умовах України методику визначення 

ефективності функціонування ринку фінансових послуг. 
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Вступ. В умовах ринкової економіки досить часто 

постають питання необхідності проведення оцінки 

ефективності діяльності у тому чи іншому сегменті 

ринку фінансових послуг. Ефективне функціонування 

ринку фінансових послуг виступає одним із чинників 

забезпечення економічної самостійності країни, сприяє 

прискоренню інтеграційних процесів із розвинутими 

країнами світу, дозволяє досягти значного економічного 

ефекту для країни в цілому. Однією з головних форм 

прояву зазначеного ефекту може бути збільшення 

обсягу інвестиційних ресурсів в економіці.  

Для забезпечення стабільного функціонування 

ринку фінансових послуг доцільно здійснювати 

регулярний моніторинг його поточного стану, 

періодично визначати рівень його ефективності. Це 

дозволятиме, у випадку виявлення ознак погіршення 

ситуації, приймати своєчасні рішення стосовно 

впровадження стабілізуючих заходів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питання визначення ефективності функціонування 

ринку фінансових послуг розглядаються у працях лише 

небагатьох науковців: І. Герасимової, Н. Кузнєцової, 

І. Макаренко, Т. Марени, К. Масляєвої тощо. Однак досі 

не було проведено систематизованого порівняльного 

аналізу методичних підходів, що використовуються в 

міжнародній та вітчизняній практиці для оцінки 

ефективності діяльності ринку фінансових послуг. 

Також у жодній праці не міститься рекомендацій щодо 

використання конкретного теоретико-методичного 

підходу в умовах української економіки. 

Метою статті є розкриття сутності 

найпоширеніших теоретико-методичних підходів до 

оцінки ефективності функціонування ринку фінансових 

послуг, наведення їх порівняльної характеристики, 

надання переліку показників, що використовуються за 

різними методиками, наведення головних критеріїв 

ефективності фінансових інструментів, що 

використовуються на ринку фінансових послуг, надання 

рекомендацій щодо визначення ефективності 

українського ринку фінансових послуг.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Ефективним може вважатися лише 

конкурентоспроможний ринок фінансових послуг. 

Оскільки конкурентоспроможність виступає головним 

проявом ефективності, надалі будемо розглядати 

методичні підходи до визначення ефективності 

функціонування ринку фінансових послуг через призму 

його конкурентоспроможності.  

За визначенням Т. Марени, 

конкурентоспроможним є такий ринок фінансових 

послуг, на якому надається значний перелік послуг, 

встановлено конкурентні ціни на фінансові послуги, 

використовуються різноманітні фінансові інструменти, 

спостерігаються високі результати функціонування 

фінансових установ та забезпечується всебічний 

правовий захист учасників ринку [1, с. 44]. 

Методики, що використовуються для визначення 

ефективності функціонування ринку фінансових послуг, 

базуються на двох способах: 1) розрахунок 

інтегрального показника (індексу); 2) розрахунок 

систематизованого переліку певних показників та 

здійснення їх комплексної оцінки.   

До першої групи методик належать:  

1. Методика Всесвітнього економічного форуму, 

що визначає індекс глобальної 

конкурентоспроможності. Цей індекс складається зі 113 

змінних, що об’єднані у 12 контрольних показників, 

серед яких – розвиненість ринку фінансових послуг.  

Показник розвиненості ринку фінансових послуг 

розраховується на основі оцінки показників 

ефективності (наявності фінансових послуг, їх 

доступності, фінансування через місцевий ринок 

капіталу, можливостей доступу до отримання кредитів, 

наявності венчурного капіталу) та показників 

надійності і довіри (міцності банківської системи, 

регулювання діяльності фондових бірж тощо). Оцінка 

зазначених показників здійснюється на основі офіційної 

статистики щодо стану фінансового сектору економіки 

країни та на основі результатів опитувань керівників 

компаній з різних країн [2]. 

2. Методика Всесвітнього економічного форуму, 

що передбачає розрахунок рівня фінансового розвитку.  
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3. Фінансовий розвиток при цьому розуміється у 

якості сукупності чинників, політики та інституцій, що 

сприяють ефективному фінансовому посередництву, 

діяльності ринків фінансових послуг, наявності вільного 

доступу до капіталу та фінансових послуг. Рівень 

фінансового розвитку країни є прямо пропорційним 

кількості фінансових послуг, що надаються на 

ринку [2].  

Для розрахунку рівня фінансового розвитку 

використовуються певні показники (рис. 1). 

Так, до показників діяльності банківського 

сегменту ринку фінансових послуг належать: кількість 

банків, що мають ліцензію; частка іноземного капіталу 

у статутному капіталі банків; розмір активів банків; 

величина пасивів банків; розмір регулятивного 

капіталу; достатність (адекватність) регулятивного 

капіталу банків; рентабельність активів; рентабельність 

капіталу та інші [3]. 

Основними показниками діяльності фондового 

ринку в Україні є: обсяг торгів; співвідношення частки 

капіталізації лістингових компаній до рівня ВВП 

країни; обсяг залучених інвестицій через інструменти 

фондового рику [4]. 

Головними показниками діяльності валютного 

ринку України виступають: обсяг операцій на 

міжбанківському валютному ринку країни із 

безготівковою іноземною валютою; розмір інтервенцій 

НБУ; офіційний та середньозважений курси 

національної валюти тощо [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Система показників для оцінки рівня фінансового розвитку за методикою Всесвітнього економічного 

форуму (побудовано на основі [1; 2]) 

 
4. Методика Міжнародного інституту розвитку 

менеджменту, що дозволяє розрахувати рівень розвитку 

ринку фінансових послуг. Останній показник базується 

на оцінці певних складових (рис. 2). 

Друга група методичних підходів включає: 

1. Методику Світового банку щодо оцінки стану 

ринків фінансових послуг. Згідно Методики, 

здійснюється оцінювання: 1) ринків фінансових послуг: 

фондового сектору та сектору банківських послуг; 2) 

фінансових установ: ефективності, стабільності, розміру 

та доступності.  

2. Методику Міжнародного валютного фонду 

(МВФ) та Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку (МБРР) стосовно оцінки фінансового сектору. 

За даною Методикою оцінюються показники фінансової 

стабільності та фінансового розвитку. 
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Рис. 2 – Складові індексу розвитку ринків фінансових послуг за методикою Міжнародного інституту розвитку менеджменту 

(побудовано на основі [1; 5]) 

 
Крім комплексних підходів до оцінювання 

ефективності функціонування ринків фінансових 
послуг, використовуються також деталізовані підходи. 
Одним з таких підходів є оцінка індикаторів фінансової 
стійкості, що використовується Міжнародним 
валютним фондом з метою поточного аналізу діяльності 
фінансових установ [1, с. 48].  

Кожен з наведених методичних підходів має певні 
переваги та недоліки (рис. 3). 

Ефективність функціонування ринку фінансових 
послуг може визначатися ефективністю або 
конкурентоспроможністю фінансових інструментів, що 

використовуються на ньому. Як зазначає К.В. Масляєва, 
критеріями ефективності фінансових інструментів 
можуть виступати: оборотність, ліквідність, дохідність, 
наявність захисного механізму від потенційних ризиків, 
інформативність [6]. 

Оборотність фінансових інструментів виступає їх 

здатністю бути об’єктом вільної купівлі-продажу на ринку 

фінансових послуг. Ліквідність фінансових інструментів – це 

здатність їх швидкого перетворення на готівку або безготівкові 

засоби, що передбачає відсутність значних втрат їхнім 

власником.
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Рис. 3 – Переваги та недоліки основних міжнародних методичних підходів до оцінки ефективності функціонування ринку 

фінансових послуг (побудовано автором на підставі [1; 2; 5])

Дохідність фінансових інструментів являє собою 

здатність забезпечувати отримання доходу у вигляді 

дивідендів, відсотків або зростання курсової вартості. 

Оцінити величину можливого прибутку від 

використання того чи іншого фінансового інструменту 

можна на основі аналізу фінансового стану емітента, 

розміру його прибутку та динаміки дохідності 

фінансового інструменту за останні роки [7, с. 61]. 

Ступінь ризикованості визначається збільшенням 

рівня ризику втрати грошових вкладень у фінансові 

інструменти під впливом різноманітних негативних 

чинників. Інформативність фінансового інструменту 

має включати відомості про власника, емітента, 

фінансовий актив, фінансове зобов’язання, строк дії [8, 

с. 189 – 190].  
Також ефективність функціонування ринку 

фінансових послуг може визначатися рівнем попиту та 
пропозиції фінансових послуг, що надаються на ньому. 
Крім комплексного оцінювання ефективності 
функціонування ринку фінансових послуг можна також 

визначати ефективність функціонування окремих 
сегментів ринку. Наприклад, ефективність 
функціонування небанківського сегменту ринку 
фінансових послуг, як зазначає І. Герасимова, може 
визначатися рівнем досягнутого соціального ефекту у 
вигляді: покращення матеріального стану; отримання 
гарантій соціального захисту; збільшення зручності; 
економії часу; зменшення ризиків; появи стимулів для 
підвищення ділової активності; збільшення кількості 
робочих місць тощо [9]. 

Рівень ефективності функціонування банківського 
сегменту ринку може бути визначений за такими 
показниками, як: частка проблемних кредитів; 
співвідношення обсягу кредитів до величини депозитів; 
якість управління рівнем ліквідності та 
платоспроможності банківських установ; наявність 
ефективних механізмів повернення активів 
неплатоспроможних банків; рівень операційної 
залежності державних банків; рівень концентрації 
активів системно важливих банків тощо.  
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Ефективність функціонування ринку похідних 

фінансових інструментів, за рекомендацією І. 

Макаренко, можна оцінити за допомогою 

інтегрального індикатору, для розрахунку якого 

використовується гіпотеза фрактальності ринку та 

метод R/S-аналізу. Також, для оцінки ефективності 

ринку похідних фінансових інструментів можуть 

застосовуватися контрольні карти Шухарта та метод 

Ірвіна [10]. 

Отже, методичні підходи, що використовуються 

в міжнародній практиці, дозволяють здійснювати 

загальну оцінку рівня ефективності функціонування 

ринку фінансових послуг, не акцентуючи увагу при 

цьому на окремих сегментах ринку. Тому, для 

формування більш деталізованого уявлення про стан 

ринку фінансових послуг доцільно комплексні 

методики доповнювати вузько спрямованими 

підходами.  

Висновки. Аналіз найбільш поширених у 

міжнародній практиці теоретико-методичних підходів 

до визначення ефективності функціонування ринку 

фінансових послуг дозволив дійти висновку, що 

найбільш точні результати можуть бути отримані за 

Методикою Всесвітнього економічного форуму з 

розрахунку рівня фінансового розвитку. Серед 

сучасних підходів, що найдоцільніше 

використовувати у вітчизняній практиці, вважаємо 

найбільш зручним та об’єктивним підхід із 

здійсненням оцінки ефективності фінансових 

інструментів за такими загальними для всіх 

фінансових інструментів показниками, як оборотність, 

ліквідність, дохідність, наявність механізму захисту 

від ризиків та інформативність. При цьому вважаємо 

за доцільне оцінювати ефективність фінансових 

інструментів для всіх учасників ринку: як для 

фінансових установ, що надають фінансові послуги, 

так і для безпосередніх споживачів таких послуг. Для 

деяких фінансових інструментів слід 

використовувати, крім зазначених загальних, також 

специфічні критерії. Наприклад, для деривативів це 

додатково можуть бути можливість багаторазової дії 

та повна відповідність кон’юнктурі ринку. Особлива 

увага під час оцінки ефективності має приділятися 

інформативності фінансового інструменту, оскільки 

наявність цієї властивості забезпечує більшу 

прозорість операцій з його використанням. 

Зазначений підхід дозволить отримати найбільш 

повну, достовірну та деталізовану оцінку рівня 

ефективності ринку фінансових послуг. Зважаючи на 

кризові явища в українській економіці та важливе 

значення ринку фінансових послуг для досягнення 

загального економічного зростання, пропонується 

надати перевагу саме цьому підходу. Перспективами 

подальших досліджень є визначення ефективності 

ринку банківських послуг, страхового ринку, 

валютного та фондового ринків, ринку лізингових 

послуг тощо з метою отримання більш детального 

уявлення про стан ринку фінансових послуг з 

урахуванням окремих його сегментів.  
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