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У виробничу групу факторів входить збільшення обсягу виробництва 
продукції, підвищення його якості, необхідну кількість і асортимент основних 
фондів в процесі діяльності підприємства, фондовіддача від використання 
основних фондів, зниження матеріаломісткості продукції, зростання продуктив-
ності праці, розвиненість інфраструктури. 

До фінансово-економічної групи факторів відносять фінансовий аналіз 
підприємства, підвищення платоспроможності, зростання прибутковості та 
рентабельності. 

Таким чином, якщо підприємство буде враховувати зовнішні і внутрішні 
чинники і, виходячи з цього, прийме ефективну систему управління і виробництва, 
то зможе забезпечити собі хорошу фінансову стійкість. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 
В сучасних умовах ринок фінансових послуг представляє собою ринок на 

якому відбувається мобілізація і обмін фінансовими ресурсами. Саме від 
ефективного розвитку ринку фінансових послуг безпосередньо залежить позитивна 
ситуація в економічному середовищі. Головним суб’єктом на фінансовому ринку 
який забезпечує його функціонування виступають комерційні банки. Звісно, за 
для перспективного розвитку ринку фінансових послуг необхідно не тільки 
розвиненість банківської системи, але й мають ефективно розвиватися пенсійні 

http://globalnational.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/2004-nagajchuk-v-v-susidenko-o-v-politikaformuvannya-tsilej-i-zavdan-finansovoji-strategiji-pidpriemstv
http://globalnational.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/2004-nagajchuk-v-v-susidenko-o-v-politikaformuvannya-tsilej-i-zavdan-finansovoji-strategiji-pidpriemstv
http://globalnational.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/2004-nagajchuk-v-v-susidenko-o-v-politikaformuvannya-tsilej-i-zavdan-finansovoji-strategiji-pidpriemstv


« Е К О Н О М І К А  І  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  2 0 2 1 :   
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» 

 

 42 

фонди, страхові компанії та інші учасники рину, що сприятиме економічному 
зростанню і фінансовому розвитку нашої держави. 

Тенденції сьогодення розкривають нам безліч проблем в будь-якому секторі 
економіки і ринок фінансових послуг не є виключенням. Найголовнішими 
проблемами ринку, які не дозволяють повноцінно йому розвиватися є саме 
розгалуженість в законодавчій базі та відсутність належних правових засад, 
а саме спостерігаються постійні зміни в законодавчих і нормативних актах, що 
в свою чергу призводить до розбіжностей в документах. 

Також слід зазначити, що проблематику в розвитку ринку фінансових 
послуг доповнює відсутність на достатньому рівні державного регулювання 
банківських і пара банківських інститутів, а також ретельний нагляд за їх діяль-
ністю, так як саме вони здатні забезпечити досконалий, цивілізований і ефективний 
розвиток ринку фінансових послуг. Крім того, аналізуючи нормативну базу, слід 
відмітити, що відсутня стратегічна концепція щодо розвитку і функціонування 
банківських і небанківських установ на ринку фінансових послуг [1]. 

На сучасний стан ринку фінансових послуг впливає нерозвинена інфра-
структура ринку, відсутня якісна система обліку, звітності та статистичних даних, 
низький рівень професійної підготовки фахівців, а особливо в небанківських 
фінансових установах. Значною проблемою на ринку фінансових послуг виступає 
і недостатній обсяг капіталу, залучення інвестицій, а особливо іноземних, це перш 
за все пов’язано з виникненням великих ризиків з якими стикаються всі учасники 
ринку фінансових послуг. І звісно не менш вагомою проблемою є недовіра 
населяння до банківської системи, а особливо осторонь тримаються небанківської 
системи та установ [2]. 

Перелічені проблеми є тільки верхівкою айсберга, але насправді їх велика 
кількість. Враховуючи проблематику функціонування ринку фінансових послуг, 
слід запропонувати основні перспективні напрями розвитку даного ринку. До 
них слід віднести, перш за все удосконалити правову базу задля усунення 
асиметричного розвитку фінансових посередників, регулювати регіональну 
збалансованість, розвивати інфраструктуру та розробляти ефективну державну 
політику стосовно розвитку фінансового ринку. 

Державна політика в сфері забезпечення ефективного розвитку ринку 
фінансових послуг має полягати в збалансування певного обсягу заходів, які б 
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забезпечували стабільність і стійкість фінансової системи, ефективному контролі 
за рухом фінансових потоків, а також забезпечуванні раціонального формуванні та 
використанні фінансових ресурсів. Крім того, державна політика має бути 
спрямована і на макрорівень з формуванням досконалої і адекватної середньо-
строкової та довгострокової фінансової політики. 

Таким чином, можна зробити висновки, що за для подальшого ефективного 
розвитку ринку фінансових послуг необхідно розробляти і втілювати в життя 
обґрунтованих і системних реформ, а також комплексної довгострокової стратегії 
розвитку фінансового сектора економіки. Для цього необхідно постійно проводити 
моніторинг діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг, ліквідувати не-
платоспроможні фінансові установи, забезпечити ефективного функціонування 
системи нагляду та розробити заходи щодо оздоровлення фінансової системи 
взагалі. 

Саме ефективний розвиток ринку фінансових послуг стане суттєвим і го-
ловним елементом сталого і сильного економічного середовища, в якому будуть 
підтримувати корпоративну ініціативу, постійно забезпечувати реальний сектор 
економіки фінансовими потоками, при залучені інвестицій та перерозподілі 
фінансових ресурсів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ІНДИКАТОР 
ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Важливим складником національної безпеки держави є її економічна 

безпека. Більше того, економічна безпека є передумовою існування й цілісності 
всієї системи національної безпеки держави. На виконання прикінцевих 




