
Шифр «САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фінансовий механізм розвитку саморегулівних організацій» 

Галузь знань «Ринок фінансових послуг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ 

САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

1.1. Визначення терміну фінансового механізму 

1.2. Сутність та основні завдання саморегулівних організацій 

1.3. Роль та значення саморегулівних організацій на ринку 

фінансових послуг 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ САМОРЕГУЛІВНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

2.1. Структурний та динамічний аналіз діяльності саморегулівних 

організацій 

2.2. Прогнозування економічних показників на основі трендових 

моделей 

2.3. Пропозиції щодо покращення діяльності саморегулівних 

організацій 

ВИСНОВКИ 

ЛІТЕРАТУРА 

ДОДАТКИ 

3 

 

5 

5 

7 

 

12 

 

15 

 

15 

 

22 

 

26 

27 

28 

33 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ВСТУП 

 

 

Актуальність даної роботи визначається процесом перекладу державою 

деяких видів професійної та підприємницької діяльності на 

саморегулювання, оскільки інститут саморегулювання розглядається 

органами державної влади як один із основних елементів процесу 

дебюрократизації економіки країни та формування органів регулювання не 

шляхом їх призначення в адміністративному порядку, а шляхом ініціативних 

і відповідальних дій найбільш активних професіоналів.  

На сучасному етапі розвитку країни загальному обговоренню підлягає 

питання фінансового механізму соціально-економічного розвитку 

саморегулівних організацій. Слід відзначити таких вітчизняних та 

зарубіжних вчених, як  Внукова Н. М. [18], Бондаренко  Є.  П. [16], 

Гарбар  Ж. В. [19], Дж.  Карсон  [25], Луїс А. Агілар [24], Д. Раш [26] та 

інших, які внесли значний вклад у дослідження фінансового механізму 

соціально-економічного розвитку саморегулівних організацій на ринку 

фінансових послуг. Але при цьому, тим не менше, деякі питання розкриті 

недостатньо. 

Мета роботи полягає у розвитку теоретико-методологічних 

положень та розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення  

визначення фінансового механізму розвитку саморегулівних організацій 

на ринку фінансових послуг України.  

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення механізму 

саморегулювання на ринку фінансових послуг. Предмет дослідження – 

теоретичні положення, практичні рекомендації щодо вдосконалення 

фінансового механізму саморегулівних організацій з метою забезпечення їх 

ефективної діяльності. 

Завдання дослідження відповідно поставленої мети: 

з’ясувати сутність поняття «фінансовий механізм»; 



 
 

визначити суть поняття «саморегулівна організація»; 

охарактеризувати сучасний стан розвитку саморегулівних 

організацій; 

визначити основні завдання саморегулівних організацій;  

дослідити роль та значення саморегулівних організацій на ринку 

фінансових послуг; 

проаналізувати фінансово-економічну діяльність саморегулівних 

організацій; 

побудувати трендову модель для прогнозування економічних 

показників; 

запропонувати пропозиції щодо покращення діяльності 

саморегулівних організацій. 

У процесі дослідження були використані такі загальнонаукові методи 

як метод структурного аналізу для структурного дослідження діяльності 

саморегулівних організацій та динамічного аналізу, завдяки якому 

проведений аналізу динаміки діяльності саморегулівних організацій. 

Розроблені трендові моделі, що дозволить спрогнозувати тенденцію розвитку 

будь-якого показника підприємства. 

Інформаційна база – наукові розробки вітчизняних і зарубіжних 

дослідників з питання дослідження ролі та значення саморегулівних 

організацій на ринку фінансових послуг, законодавчі документи, дані 

фінансової звітності саморегулівних організацій. 

Результати дослідження у теорії полягають в уточненні сутності 

понять «фінансовий механізм», «саморегулівна організація», у практиці  –  

у можливості проведення аналізу саморегулівних організацій в напрямку їх 

економічного зростання, здійсненні порівняльної характеристики між 

об’єктами, прогнозуванні економічних показників на основі трендових 

моделей. Отже, запропоновані методи аналізу щодо оцінювання діяльності 

саморегулівних організацій дозволяють виявити їх сильні та слабкі місця, 

а також визначити резерви покращення конкурентоспроможності.  



 
 

 

 

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛІВНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

 

1.1. Визначення терміну фінансовий механізм 

 

Важливе значення для дослідження питання фінансового механізму 

розвитку саморегулівних організацій (СРО) мають правильно сформульовані 

правові поняття. Тому потрібно уяснити, що розуміється під терміном 

«фінансовий механізм» (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Визначення поняття «фінансовий механізм» 

 

№ з/п Автор Визначення поняття «фінансовий механізм» 

1 Арбузов С. Г.  

[14, с. 458] 

Сукупність форм організації фінансових відносин, 

методів (способів) формування та використання 

фінансових ресурсів, які застосовує суспільство з 

метою створення сприятливих умов для розвитку 

національної економіки, економічного та соціального 

розвитку країни. 

2 Благун І.Г. [15] Сукупність економіко-організаційних та правових форм 

і методів, за допомогою яких забезпечується система 

розподілу і перерозподілу ВВП, формування та 

використання фінансових ресурсів суб’єктів економіки. 

3 Венгер В. В. [17] Сукупність фінансових методів і форм організації 

фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на 

соціально-економічний розвиток суспільства. 

4 Ковалюк О.В. [21] Система фінансових форм, методів, важелів та 

інструментів, які використовують у фінансовій 

діяльності держави і підприємства за їх відповідного 

нормативного, правового та інформаційного 

забезпечення, а також за відповідної фінансової 

політики на мікро та макрорівні. 

5 Юрій С.І. [22] Сукупність конкретних фінансових форм, методів та 

важелів, за допомогою яких забезпечується процес 

суспільного відтворення, тобто здійснюються 



 
 

розподільчі та перерозподільчі відносини, утворюються 

доходи суб’єктів господарювання і фонди грошових 

коштів. 

Для визначення сутності поняття «фінансовий механізм» використано 

метод морфологічного аналізу, за допомогою якого отримано узагальнене 

поняття (табл. 1.2).  

 

Таблиця 1.2 

Морфологічний аналіз визначень поняття  

«фінансовий механізм» 

 

№ 

з/п 

Ключове 

слово 

Конкретизація 

визначення 
Мета у рамках визначення 

1 Сукупність  Форм організації 

фінансових відносин, 

методів 

Створення сприятливих умов для 

розвитку національної економіки, 

економічного та соціального розвитку 

країни 

2 Сукупність  Економіко-організаційних 

та правових форм і 

методів 

За допомогою яких забезпечується 

система розподілу і перерозподілу ВВП, 

формування та використання фінансових 

ресурсів суб’єктів економіки 

3 Сукупність Фінансових методів і 

форм організації 

фінансових відносин, 

інструментів та важелів 

впливу 

На соціально-економічний розвиток 

суспільства 

4 Система Фінансових форм, 

методів, важелів та 

інструментів 

Які використовують у фінансовій 

діяльності держави і підприємства за їх 

відповідного нормативного, правового та 

інформаційного забезпечення, а також за 

відповідної фінансової політики на мікро 

та макрорівні 

5 Сукупність Конкретних фінансових 

форм, методів та важелів 

За допомогою яких забезпечується 

процес суспільного відтворення, тобто 

здійснюються розподільчі та 

перерозподільчі відносини, утворюються 

доходи суб’єктів господарювання і фонди 

грошових коштів. 

 

Таким чином, виходячи з морфологічного аналізу, фінансовий 

механізм – це сукупність економіко-організаційних та правових форм, 

методів, важелів та інструментів з метою створення сприятливих умов для 



 
 

розвитку національної економіки, економічного та соціального розвитку 

країни. 

 

1.2. Сутність та основні завдання саморегулівних організацій 

 

Функціонування СРО на фінансовому ринку України розпочалось у 

першій половині 90-х років ХХ ст. Зараз в нашій країні працюють порядку 50 

організацій (асоціації, об’єднання, ліги) зі статусом СРО. 

Нижче представлені основні підходи визначення сутності поняття 

«саморегулівна організація». 

Згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» саморегулівна організація – це 

«неприбуткове об’єднання фінансових установ, створене з метою захисту 

інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому 

делегуються відповідними державними органами, які здійснюють 

регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і 

впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або 

сертифікації фахівців ринку фінансових послуг» [8]. 

В Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» саморегулівна 

організація визначається як «неприбуткове об’єднання учасників фондового 

ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі 

цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, 

депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв 

та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку»  [9]. 

Визначення саморегулівної організації закріплено також в Законі 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення»: «Саморегулівна 

організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів – неприбуткова 

організація (непідприємницьке товариство), що створюється з метою 

встановлення професійних стандартів діяльності з адміністрування 



 
 

недержавних пенсійних фондів, захисту та представлення інтересів своїх 

членів, а також учасників недержавних пенсійних фондів» [6]. 

На думку С.М. Еш, саморегулівна організація це: «недержавний 

інститут-регулятор фінансового ринку, що створюється як добровільне 

неприбуткове об’єднання професійних учасників ринку, яке має на меті 

захист інтересів своїх членів» [20, с. 58]. 

Є П. Бондаренко дає таке визначення саморегулівної організації: «це 

неприбуткове об’єднання професійних учасників ринку, яке створене з 

метою захисту інтересів своїх членів, здійснює регулювання ринків 

фінансових послуг, щодо розроблення і впровадження правил поведінки на 

них та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг, утворене 

відповідно до критеріїв та вимог установлених законодавством» [16, с. 142]. 

Отже, саморегулівна організація – це неприбуткове об’єднання 

професійних учасників фінансового ринку, створене з метою захисту 

інтересів своїх членів та впровадження професійної діяльності на ринках 

фінансових послуг. 

Статус СРО на фінансовому ринку в Україні можуть отримати 

громадські організації, до складу яких входять фізичні або юридичні особи зі 

статусом професійних учасників фінансового ринку. Державними органами з 

питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових 

послуг ведеться реєстр, куди заносяться записи про об’єднання фінансових 

установ, після чого вони набувають статусу саморегулівної організації.  

До ринків фінансових послуг відносять послуги на ринках банківських 

послуг, послуг на фондовому ринку, на ринку послуг фінансових компаній, 

послуги на ринку недержавного пенсійного забезпечення, страхових послуг, 

кредитних. 

Основні завдання саморегулівної організації полягають [20]: 

розробка стандартів виконання операцій на фінансовому ринку; 

контроль діяльності членів СРО; 

захист професійних інтересів учасників СРО; 



 
 

забезпечення професійної підготовки членів саморегулівної організації; 

надання інформації про зміни в законодавстві щодо діяльності на ринку 

фінансових послуг; 

вирішення суперечок між учасниками СРО щодо їх професійної 

діяльності. 

Утворення саморегулівних організацій передбачено Законом України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

від 12 липня 2001 року [8]. Професійні учасники ринку об’єднуються в СРО 

за видами професійної діяльності (табл. 1.3) [19].  

 

Таблиця 1.3 

Види професійної діяльності на ринку фінансових послуг 

 
Сектор фінансового 

ринку 
Організації 

1 2 

Ринок банківських 

послуг 

Асоціація українських банків 

Асоціація «Український кредитно-банківський союз» 

Асоціація «Кримський банківський союз» та інші регіональні 

банківські союзи 

Ринок послуг 

фінансових компаній 

Українське товариство фінансових аналітиків 

Всеукраїнська асоціація ломбардів 

Всеукраїнська асоціація лізингу «Укрлізинг» 

Професійна асоціація корпоративного управління 

Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул» 

Ринок недержавного 

пенсійного 

забезпечення 

Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів 

Національна асоціація недержавних фондів України та 

адміністраторів недержавних пенсійних фондів 



 
 

Фондовий ринок Професійна асоціація регістраторів і депозитаріїв 

Українська асоціація інвестиційного бізнесу 

Асоціація «Українські фондові торговці» 

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 

ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа» 

ЗАТ «Українська фондова біржа» 

ЗАТ «Фондова біржа «Іннекс» 

ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» 

ЗАТ «Українська міжнародна фондова біржа» 

ВАТ «Українська біржа» 

ЗАТ «Придніпровська фондова біржа» 

ВАТ «Східно-Європейська фондова біржа» 

Асоціація юристів фондового ринку 

Українська національна іпотечна асоціація 

Асоціація учасників фондового ринку України 

Продовження таблиці 1.3 

1 2 

Кредитний ринок Всеукраїнська асоціація кредитних спілок 

Національна асоціація кредитних спілок України 

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок військовослужбовців 

України 

Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» 

Асоціація кредитних спілок різних областей 

Страховий ринок Ліга страхових організацій України 

Українська федерація страхування 

Асоціація «Страховий бізнес» 

Товариство актуаріїв України 

Федерація страхових посередників 

Моторне (транспортне) страхове бюро України 

Авіаційне страхове бюро 

Морське страхове бюро 

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

аварійних комісарів» 

Харківський союз страховиків 

Центр бізнес-стратегій «Перспектива» 

Українська федерація убезпечення 

Аграрне страхове бюро 

 

Використання саморегулівних організацій має свої переваги. По-перше, 

це те, що учасники саморегулівні організації отримують захист своїх прав з 

боку самої організації. По-друге, це зростання рівня відповідальності з боку 

саморегулівних організацій. По-третє, з держави знімаються деякі функції, 

тобто зменшуються державні витрати, ліквідуються проблеми, пов’язані з 

корупцією, так як певні функції державних органів передаються органам 

саморегулювання, які фінансуються самим бізнесом. По-четверте, 



 
 

відбувається підвищення конкурентоспроможності членів організації за 

рахунок збільшення якісних показників. Таким чином, в результаті 

створюється ефективне конкурентне середовище та спостерігається 

зростання доходів членів саморегулівних організацій. 

Отже, визначаючи важливість розвитку саморегулівних організацій 

як основи фінансово-економічної безпеки, стійкого розвитку національної 

економічної та фінансової системи, механізму соціально-економічного 

розвитку України, запропонована організаційна модель фінансового 

механізму розвитку СРО, в якої головним координатором повинен стати 

окремо створений підрозділ в  НКЦПФР – Департамент захисту прав членів 

СРО. Він відповідальний за визначення вимог із питань захисту прав 

учасників та застосування заходів впливу, розгляд та аналіз скарг, надання 

роз’яснень, дистанційний моніторинг додержання вимог із захисту прав (рис. 

1.1). 
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банківських 

послуг  

Ринок 

послуг 

фінансових 

компаній 

Ринок 

недержавного 

пенсійного 

забезпечення 

Фондовий 

ринок 

Кредитний 

ринок 

Страховий 

ринок 

Мета: захист інтересів членів СРО та 

впровадження професійної діяльності 

на ринках фінансових послуг 

Завдання: розробка та впровадження правил, стандартів і вимог щодо здійснення 

операцій на фінансовому ринку; 

контроль за діяльністю своїх членів та інших учасників ринку в межах своєї 

компетенції; 

забезпечення представництва своїх учасників і захист їх професійних інтересів; 

організація професійної підготовки і підвищення кваліфікації фахівців-учасників, 

здійснення їх сертифікації; 

надання дозволів особам, які здійснюють професійну діяльність; 

збір, узагальнення та аналіз статистичної інформації стосовно професійної 

діяльності учасників фінансового ринку; 

надання інформації учасникам про зміни в законодавстві щодо цінних паперів, 

фінансових послуг та інших фінансових активів; 

вирішення суперечок, що виникають між учасниками 

 

Сектори фінансового ринку 

Департамент захисту прав членів СРО 



 
 

 

 

 

Рис. 1.1. Організаційна модель фінансового механізму розвитку 

саморегулівних організацій 

 

Таким чином, впровадження запропонованої моделі фінансового 

механізму розвитку саморегулівних організацій створить додаткові засоби 

впливу шляхом введення єдиних правил, стандартів роботи, комплексного 

вирішення проблемних питань. Завдяки цьому саморегулівні організації 

будуть покращувати розвиток та сприяти безпечної діяльності та її 

прозорості. 

 

1.3. Роль та значення саморегулівних організацій на ринку фінансових 

послуг 

 

Діяльність банківських установ є визначальною для функціонування 

всієї фінансової системи України, тому від її стану залежить робота інших 

складових. В табл.  1.4 [23] наведені основні показники діяльності банків 

України. 

 

Таблиця 1.4 

Основні показники банківського сектору України 

 

Показники 2013 р. 2014р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість 

діючих банків 
180 145 117 96 82 77 75 

Загальні балансові показники на 1 банк, млрд. грн 

Загальні активи 7,8 10,2 13,4 18,1 22,4 24,8 26,4 

Чисті активи 7,1 8,9 10,7 13,1 16,3 17,7 19,9 

Валові кредити 

суб’єктам 
4,0 5,7 7,1 8,8 10,5 11,9 11,0 



 
 

господарювання 

Чисті кредити 

суб’єктам 

господарювання 

3,6 4,9 5,2 5,0 5,5 6,1 5,5 

Валові кредити 

фізичним 

особам 

1,1 1,4 1,5 1,6 2,1 2,6 2,8 

Чисті кредити 

фізичним 

особам 

0,8 1,0 0,8 0,8 1,1 1,5 1,9 

Кошти 

суб’єктів 

господарювання 

1,4 2,0 3,0 4,3 5,2 5,6 7,0 

Кошти 

фізичних осіб 
2,5 2,8 3,4 4,6 5,8 6,6 7,4 

 

Слід відзначити зростання загальних та чистих активів протягом 

періоду. Багато в чому таке зростання було забезпечено приходом іноземного 

капіталу у банківський сектор України. Це привело до підвищення питомої 

ваги іноземного капіталу, що говорить про інтеграцію банківської системи 

країни у світову. 

Роль СРО на ринку банківських послуг полягає в наступному: 

розробка вимог та нормативних актів, що здійснюються в банківській 

сфері; 

контроль за виконанням розпоряджень учасниками ринку фінансових 

послуг; 

захист прав учасників СРО; 

надання можливості підвищення професійної кваліфікації 

співробітників організації; 

забезпечення інформаційної відкритості діяльності своїх членів. 

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» [9] регулюють фондовий ринок  держава та саморегулівні організації. 

У ст. 48 даного Закону України  визначені умови прийняття рішення про 

реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку. Об’єднання 

повинно включати не менше 35 відсотків професійних учасників фондового 

ринку за кожним з видів професійної діяльності. Приклади таких організацій 



 
 

наведені в табл. 1.3. Основна роль СРО фондового ринку визначається в 

наступному [18]: 

виконання норм професійної етики в практичній діяльності учасників 

об’єднання; 

опрацювання та прийняття методичних рекомендацій щодо реалізації 

відповідного виду професійної діяльності; 

підвищення ефективності розгляду і вирішення спорів, пов’язаних з 

професійною діяльністю учасників об’єднання; 

підготовка та приведення у дію обов’язкових стандартів відповідного 

виду професійної діяльності на фондовому ринку; 

здійснення нагляду за виконанням заходів, які запобігають 

порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів 

СРО; 

вживання до членів СРО заходів дисциплінарного впливу у випадку 

прояву порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО. 

У сфері надання послуг фінансовими компаніями створені численні 

неурядові організації (табл. 1.3). 

Ринок недержавного пенсійного забезпечення представлений 

Українською асоціацією адміністраторів пенсійних фондів, Національною 

асоціацією недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів 

недержавних пенсійних фондів. В Положенні про делегування 

саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів 

окремих повноважень визначені загальні умови делегування [1]. 

У сфері надання послуг кредитними спілками важливою є діяльність 

національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ), яка була 

створена 9 червня 1994 року з метою подальшого розвитку кредитного руху в 

Україні, для поліпшення економічного положення населення.  

На ринку страхових послуг згідно Закону України «Про 

страхування»  [7] можуть створюватись об’єднання страховиків для 



 
 

координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів. Визначення ролі 

СРО на ринку страхових послуг відображається в таких положеннях: 

по-перше, захист прав учасників ринку страхових послуг; 

по-друге, підвищення кваліфікації спеціалістів ринку страхових послуг; 

по-третє, забезпечення прозорості дій членів СРО на умовах, які 

прийняті в даній організації; 

по-четверте, вдосконалення правової бази страхової діяльності; 

по-п’яте, утвердження ділового партнерства у взаємовідносинах між 

учасниками ринку страхових послуг та споживачами страхових послуг; 

по-шосте, розробка рекомендацій з питань методології страхової 

справи. 

В довершенні, слід визначити, що саморегулівні організації здатні 

ефективно впорядковувати діяльність на фінансовому ринку. 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ САМОРЕГУЛІВНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

 

2.1. Структурний та динамічний аналіз діяльності саморегулівних 

організацій 

 

На даний час офіційно на сайті НКЦПФР визнано наступні 

саморегулівні організації: Українська асоціація інвестиційного 

бізнесу  (УАІБ), Асоціація українські фондові торговці (АУФТ), Професійна 

асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) [13].  

6 квітня 2017 року НКЦПФР надала УАІБ статус саморегулівної 

організації (СРО), яка об’єднує учасників фондового ринку, що провадять 

діяльність з управління активами інституційних інвесторів. УАІБ є тією 

єдиною в Україні СРО, якій було делеговано державою частки своїх 

повноважень. Ці повноваження затвердженні в Положенні про об’єднання 



 
 

професійних учасників фондового ринку [4] та Законі України «Про 

інститути спільного інвестування» [5]. 

На 31 грудня 2019 в управлінні компаній керування активами (КУА), 

членами УАІБ, знаходилися активи 1399 інститутів спільного інвестування 

(ІСІ), 58 недержавних пенсійних фондів (НПФ) та 2 страхових компаній 

загальною вартістю більш ніж 350 млрд. грн. Тому є доцільним більш 

детально розглянути  та проаналізувати динаміку активів ІСІ. 

У табл. 2.1 вказані активи визнаних ІСІ в управлінні [10]. 

Динаміка активів свідчить про зростання обсягів активів визнаних ІСІ в 

управлінні протягом аналізуємого періоду. Простежується зростання темпів 

приросту кількості визнаних ІСІ протягом 2017-2018 рр. на 5,2%, протягом 

2018-2019 рр. на 8%. Також, протягом 2017-2018 років активи визнаних ІСІ в 

управлінні зросли на 21243,1 млн. грн (7,7%), протягом 2018-2019 років на 

339129,8 млн. грн (14,3%). Такі темпи пояснюються розширенням діяльності 

інститутів спільного інвестування [10]. 

Таблиця 2.1 

Активи визнаних ІСІ в управлінні 

 

Показник 2017 

 рік 

2018 

 рік 

Абсолю

тне від-

хилення 

Темп 

приросту 

2018/2017, 

% 

2019 

 рік 

Абсолют-

не від-

хилення 

Темп 

приросту 

2019/2018, 

% 

Кількість 

визнаних 

ІСІ 

1167 1228 61 5,2 1326 98 8,0 

Активи 

визнаних 

ІСІ в 

управлінні, 

млн. грн 

275522,3 296765,4 21243,1 7,7 339129,8 42364,4 14,3 

Кількість 

КУА 
296 296 0 9 293 -3 -1,0 

 

Отже, згідно табл. 2.1 можна зробити висновок, що протягом періоду 

простежується негативна тенденція до зниження кількості КУА. За даним 

УАІБ загальна кількість зареєстрованих ІСІ на кінець 2019 року зросла 



 
 

до  1326  [10]. Отже, концентрація на ринку управління активами ІСІ і надалі 

зростала. 

Головною тенденцією української галузі спільного інвестування 

протягом періоду 2017-2019 рр. є збереження темпів зменшення КУА та 

зростання кількості нових зареєстрованих та визнаних ІСІ. 

У табл. 2.2  продемонстрована кількість ІСІ та вартість чистих активів. 

В абсолютних показниках найбільше скоротилася кількість закритих ІСІ (на 

6 за 2017-2018 рр., на 4 за 2018-2019 рр.). Натомість прискорила зростання 

кількість венчурних ІСІ (темп зростання за 2017-2018 рр. 6,6%, за 2018-2019 

рр. 9,4%). 

Протягом періоду 2017-2018 рр. активними темпами зростала вартість 

чистих активів (ВЧА) закритих ІСІ (87,9%), але на кінець 2019 року темп їх 

зростання різко зменшився до (-11,3%). Також протягом 2017-2018 рр. 

спостерігається зростання вартості чистих активів відкритих ІСІ (темп 

зростання 16,7%).  

 

 

Таблиця 2.2 

Кількість ІСІ та вартість чистих активів ІСІ 

 

Показник 
2017  

рік 

2018  

рік 

Абсо-

лютне 

відхи-

лення 

Темп 

при-

росту 

2018/ 

2017,% 

2019 

 рік 

Абсо- 

лютне 

відхи- 

лення 

Темп 

при-

росту 

2019/ 

2018, % 

Кількість 

відкритих 

ІСІ 

19 19 0 0 19 0 0 

Кількість 

інтервальних 

ІСІ 

23 22 -1 -4,3 20 -2 -9,1 

Кількість 

закритих ІСІ 
90 84 -6 -6,7 80 -4 -4,8 

Кількість 

венчурних 

ІСІ 

1035 1103 68 6,6 1207 104 9,4 



 
 

ВЧА 

відкритих 

ІСІ, млн. грн 

74,82 87,35 12,53 16,7 82,62 -4,73 -5,4 

ВЧА 

інтервальних 

ІСІ, млн. грн 

78,36 81,56 3,2 4,1 75,73 -5,83 -7,1 

ВЧА 

закритих 

ІСІ, млн. 

грн. 

8103,44 15226,12 7122,68 87,9 13505,26 -1720,86 -11,3 

ВЧА 

венчурних 

ІСІ, млн. грн 

205348,13 220438,12 15089,87 7,3 247542,17 27104,05 12,3 

 

Ріст ВЧА відкритих ІСІ був підтриманий підвищенням вартості 

портфельних інвестицій на фоні підвищення фондових індексів та на кінець 

2019 року темп зростання їх впав до -5,4%.  

Динаміка вартості чистих активів фондів відображена на рис. 2.1. 

Згідно рис. 2.1 простежується стійке зростання вартості чистих активів 

протягом 2017-2019 років у венчурних ІСІ (7,3% за 2017-2018 рр., 12,3% за 

2018-2019  рр.). 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка вартості чистих активів 

Побудовано автором на основі [10]. 

 

За 2018-2019 рр. динаміка ВЧА фондів була негативною. Це 

відбувалося як на фоні внутрішніх несприятливих змін на фондовому ринку 

України, так і паралельно із загальносвітовими тенденціями, зокрема 
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відтоком капіталу як загалом із європейських фондів, орієнтованих на 

роздрібних інвесторів, так і з низки ринків, що розвиваються. 

Протягом 2017-2019 рр. український фондовий ринок зростав разом із 

світовими ринками, що сприяло збільшенню доходності інститутів спільного 

інвестування. Водночас, чистий притік до відкритих інвестиційних фондів в 

Україні змінився відтоком, що також було у руслі світових тенденцій. 

Головними напрямами індустрії управління активами в Україні 

протягом періоду 2017-2019 рр. були: 

зменшення кількості КУА – на три компанії; 

продовження сталого зростання кількості зареєстрованих ІСІ та 

кількості сформованих ІСІ за рахунок венчурних; 

посилення спаду сукупної вартості активів та ВЧА індустрії із 

негативною динамікою завдяки чистому відтоку капіталу. 

Таким чином, українська індустрія ІСІ упродовж 2017-2019 років 

піддалася впливу спільних для міжнародних ринків факторів, що і визвало 

відтік капіталу. 

Асоціація «Українські фондові торговці» є відкритим добровільним 

договірним об’єднанням професійних учасників ринку цінних паперів, які 

здійснюють торгівлю цінними паперами та депозитарну діяльність [11]. 

Асоціація досить реально оцінює сучасний стан вітчизняного 

фондового ринку. На жаль, ринок цінних паперів так і не став локомотивом 

зростання економіки України. Спільною метою професійних учасників 

фондового ринку АУФТ вважає створення нормативних, технологічних та 

організаційних умов для залучення на ринок широкого кола інвесторів. 

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) – професійне 

об’єднання на фондовому ринку України. Асоціація представляє інтереси 

всіх вітчизняних депозитарних установ та торговців цінними паперами. У 

2017 році ПАРД вкотре підтвердила статус саморегулівної організації (СРО) 

за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність, а на початку 2015 

року отримала додатково статус СРО з торгівлі цінними паперами [12]. 



 
 

В рамках об’єднання діють Комітет з питань фінансового моніторингу, 

Комітет з питань корпоративного управління. Крім того, ПАРД здійснює 

Третейський розгляд спорів та бере участь у розробці профільного 

законодавства. В табл. 2.3 виділені 10 торговців в топі до ПАРД за кількістю 

виконаних договорів за 2017-2018 роки на організаторах торгівлі  [12].  

 

Таблиця 2.3 

Топ-10 торговців за кількістю договорів за 2017-2018 рр.. 

 

№ 

з/п 

Торговці за кількістю 

виконаних договорів 

Кількість 

виконаних 

договорів, шт. 

Торговці за 

кількістю виконаних 

договорів 

Кількість 

виконаних 

договорів, шт. 

1 2 3 4 5 

2017 рік 2018 рік 

1 УНІВЕР КАПІТАЛ 20732 КАПІТАЛ ТАЙМС 1513 

2 І-ІНВЕСТ 6374 ДАЛІЗ-ФІНАНС 1265 

3 ФРІДОМ ФІНАНС 

Україна 

5195 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА 
1055 

4 КАПІТАЛ ТАЙМС 4631 І-ІНВЕСТ 992 

5 КІНТО, ЛТД 1952 ТАСК-БРОКЕР 949 

Продовження таблиці 2.3 
 

1 2 3 4 5 

6 ІФК АРТ КАПІТАЛ 1862 УКРГАЗБАНК 734 

7 ФК СОКРАТ 1554 АЛЬФАБАНК 544 

8 ТАСК-БРОКЕР 1203 ПУМБ 415 

9 НАВІГАТОР-ІНВЕСТ 1105 КІНТО, ЛТД 350 

10 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА 

828 ФРІДОМ ФІНАНС 

УКРАЇНА 
215 

 

Отже, згідно табл. 2.3, кількість виконаних договорів за 2017 рік значно 

більша, ніж за 2018 рік. 

Топ-10 депозитарних установ за період 2017-2018 рр. за кількістю 

рахунків депонентів вказані в табл. 2.4 [12]. 

 

Таблиця 2.4 

Топ-10 депозитарних установ на кінець 2018 року  

за кількістю рахунків депонентів 



 
 

 

№ 

з/п 

Депозитарні 

установи 

Кількість 

рахунків 

депонентів, шт. 

Депозитарні установи 

Кількість 

рахунків 

депонентів, шт. 

1 2 3 4 5 

 2017 рік 2018 рік 

1 АЛЬТБАНК 14638 ПОЛТАВА-БАНК 8470 

2 ПРИВАТБАНК 11907 ГРУПА ІНВЕСТ. 

СТАНДАРТ 
8368 

3 ГРУПА 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

СТАНДАРТ 

8539 ПЕРШЕ 

РЕЄСТРАЦІЙНЕ 

БЮРО 

8316 

4 ПОЛТАВА БАНК 8641 ПРИВАТБАНК 8238 

5 УКРСОЦБАНК 7510 ІДЦ ГЛОБАЛ 6576 

6 ІДЦ ГЛОБАЛ 5572 ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТР. 

КОМПАНІЯ 
5578 

7 ОБ’ЄДНАНА 

РЕЄСТР. 

КОМПАНІЯ 

5018 ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ 

5224 

8 ПРДТ ФОНДОВИЙ 

ЦЕНТР 

4310 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ 
4943 

9 РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ 

4240 УКРГАЗБАНК 
4801 

10 РОСАН-ЦІННІ 

ПАПЕРИ 

4167 ПРДТ ФОНДОВИЙ 

ЦЕНТР 
4372 

 

В табл. 2.4 продемонстровано, що депозитарні установи не утримували 

свої позиції протягом періоду 2017-2018 років. Наприклад, якщо АЛЬТБАНК 

за 2017 рік зайняв першу позицію в топі-10 депозитарних установ за 

кількістю рахунків депонентів, то за 2018 рік він не ввійшов до топ-10 

депозитарних установ.  

Кількість членів ПАРД представлена в табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Кількість членів ПАРД 

 

Показники 
2017 

рік 

Питома 

вага за 

2017 р. 

2018 

рік 

Питома вага 

за 2018 р. 
Темп 

приросту 

2018/2017, % 

ДУ/ТЦП 162 61,8 157 63,3 -3,1 

ТЦП 56 21,4 51 20,6 -8,9 



 
 

ДУ 44 16,8 40 16,1 -9,1 

Кількість членів ПАРД 262 100 248 100 -5,3 

 

Як видно з табл. 2.5, найменший темп приросту відбувся у членів 

депозитарних установ (ДУ).  Найменшу частку серед членів ПАРД складають 

депозитарні установи 16,1% торговці цінними паперами (ТЦП) 20,6% та 

найбільшу ДУ/ТЦП  63,3% [12]. 

Протягом періоду кількість членів ПАРД зменшилась на 14, в 2017 році 

вступило в ПАРД 2 учасника, вийшло 24, в 2018 році вступило 5 учасників, 

вийшло 19. Отже, відбулося скорочення кількості членів ПАРД.  

Взагалі, представники ПАРД розробили низку профільних нормативно-

правових актів: від законів до актів рекомендаційного характеру з питань 

торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, фінансового 

моніторингу, протидії фінансуванню тероризму.  

За Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» [8] саморегулівним організаціям делеговані 

повноваження здійснювати регуляторну діяльність з урахуванням вимог 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» [3]. 

Таким чином, створення саморегулівних організацій за професійною 

спрямованістю сприятиме ефективності їх діяльності, зменшенню впливу 

регулюючих органів на ринок фінансових послуг, забезпечить створення 

сприятливого конкурентного середовища. 

 

2.2. Прогнозування економічних показників на основі трендових 

моделей 

 

Можливість досягнення СРО сталого розвитку багато в чому залежить 

від грамотності прийнятих управлінських рішень, а ефективність системи 

менеджменту обумовлюється правильністю оцінки етапу розвитку 



 
 

підприємства. Побудова економіко-математичної моделі передбачає 

наближений опис будь-якого процесу. 

Процеси, які мають місце в економічних системах, виявляються у 

вигляді ряду послідовно розподілених в хронологічному порядку значень 

конкретного показника, зміна якого показує розвиток досліджуваного 

економічного явища. Значення показників служать основою для розробки 

трендових моделей. 

Тренд – це задана функція, завдяки якій можна апроксимувати 

побудований за даними таблиці графік. Тренд забезпечує прогноз на заданий 

період, він потрібен для визначення тенденцій розвитку процесу, що 

показаний у вигляді діаграми. В табл. 2.6 представлені вхідні значення для 

побудови трендової моделі динаміки активів визнаних ІСІ в управлінні [10]. 

 

Таблиця 2.6 

Динаміка активів ІСІ  

 
Дата Активи визнаних ІСІ в управлінні, млн. грн 

1 2 

2010 105866,59 

2011 126789,60 

Продовження таблиці 2.6 

 

1 2 

2012 157201,12 

2013 177522,99 

2014 206358,01 

2015 236176,90 

2016 230304,22 

2017 275522,31 

2018 296765,38 

2019 339129,80 

  

Використовуючи вхідні дані динаміки активів визнаних ІСІ, 

побудована лінійна трендова модель динаміки активів визнаних ІСІ в 

управлінні (рис. 2.2).  



 
 

Автором за  формулою y = 24660x + 79531 враховано, що аргументом 

трендової моделі є порядковий номер, тобто у даному розподілі x=10. У 

результаті отримано прогноз на 2019 рік: 326131 млн. грн.  

Коефіцієнт достовірності апроксимації R2 показує ступінь 

відповідності трендової моделі вихідним даним. Його значення може лежати 

в діапазоні від 0 до 1. Чим ближче R2 до 1, тим точніше модель описує наявні 

дані. 

 

Рис. 2.2. Лінійна трендова модель динаміки активів визнаних ІСІ в 

управлінні 

 

Згідно отриманої трендової моделі (рис. 2.2) видно, що коефіцієнт 

достовірності апроксимації R2=0,9847 наближений до 1, дана модель може 

надати досить достовірний прогноз щодо досліджуємого показника, але, щоб 

отримати більш точний прогноз, розглянемо інші трендові моделі.  

На рис. 2.3 представлена експоненціальна трендова модель динаміки 

активів визнаних ІСІ в управлінні. 
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Рис. 2.3. Експоненціальна трендова модель динаміки активів визнаних 

ІСІ в управлінні 

 

 У даної моделі коефіцієнт достовірності апроксимації R2 

дорівнює  0,97. 

У логарифмічної трендової моделі (рис. 2.4) коефіцієнт достовірності 

апроксимації R2 становить 0,8816. 

 

 

Рис. 2.4. Логарифмічна трендова модель динаміки активів визнаних ІСІ 

в управлінні 

Із розглянутих моделей коефіцієнт достовірності апроксимації R2 

(=0,9859) ближчий до 1 у поліноміальної моделі (рис. 2.5). Оцінити якість 

прогнозу можна тільки в кінці періоду. Щоб уникнути помилок, прогноз слід 
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робити дуже обережно. Саме тому найчастіше використовуються 

короткострокові та середньострокові прогнози.  

Виконане обчислення за формулою y=343,73x2+20879x+87 093, де 

x=10, надало в результаті прогноз на 2019 рік: 330256 млн. грн. 

Прогнозуючина 2020 рік, можна припустити, що динаміка активів ІСІ буде 

358353,33 млн. грн. 

 

 

Рис. 2.5. Поліноміальна трендова модель динаміки активів визнаних ІСІ 

в управлінні 

 

Таким чином, поліноміальна модель y=343,73x2+20879x+87093, що 

відображає динаміку активів визнаних ІСІ в управлінні, досить достовірно 

характеризує сформовану тенденцію.  

Враховуючи результати 2019 року, де активи ІСІ складають 

339129,80  млн. грн, визначено, що за допомогою трендової поліноміальної 

моделі отримано приблизно таку суму активів – 330256  млн. грн. Отриманий 

результат підтверджує точність прогнозу. Отже, встановлений тип динаміки 

показника зростання активів визнаних ІСІ в управлінні дозволить аналізувати 

і прогнозувати тенденцію розвитку будь-якого показника. 

2.3. Пропозиції щодо покращення діяльності саморегулівних 

організацій 
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Для формування та регулювання ринку фінансових послуг діяльність 

СРО має велике значення. Такі об’єднання фактично є ринковими 

регуляторами. До того ж, СРО можуть приймати безпосередню участь у 

наданні фінансових послуг. 

Законодавчу основу діяльності СРО в Україні складають наступні 

нормативні акти: Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» [9], 

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» [2], 

Положенні про делегування саморегулівній організації адміністраторів 

недержавних пенсійних фондів окремих повноважень [1].  З метою 

впровадження належної нормативної бази для розвитку СРО на сайті 

Мінекономрозвитку оприлюднений проект Закону України «Про 

саморегулівні організації». Наразі проходить обговорення даного проекту, до 

якого можуть бути внесені пропозиції, які сприятимуть покращенню 

діяльності СРО. 

Відповідно до цього можна додати наступні пропозиції щодо 

покращення ефективності діяльності саморегулівних організацій: 

1. У процесі розробки проекту дотримуватись принципів кооперації. 

Притягнути до розробки представників державного сектору, фінансового 

бізнесу та громадських організацій. 

2. Для підвищення рівня професійної діяльності представників СРО 

важливою умовою є утворення інститутів фінансових консультантів. 

Підготовлення консультантів виконувати на системному рівні, з 

сертифікацією, безперервним моніторингом та підтримкою нормативною 

базою їхньої діяльності.  

Розвиток ринку фінансових послуг потребує постійного оновлення 

механізмів регулювання, що в свою чергу вимагає підвищення ефективності 

взаємодії між СРО і державними органами регулювання. 
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Створення ефективного механізму розвитку саморегулівних 

організацій вимагає розгляду законодавчого забезпечення функціонування 

саморегулівних організацій в Україні, необхідності прийняття Закону 

України «Про саморегулівні організації». Крім того, важливим є закріплення 

в нормативній базі положення про необхідність дотримання учасниками 

ринку стандартів професійної діяльності СРО. 

В самостійній роботі методом морфологічного аналізу обумовлено 

поняття фінансового механізму – це сукупність економіко-організаційних та 

правових форм, методів, важелів та інструментів з метою створення 

сприятливих умов для розвитку національної економіки, економічного та 

соціального розвитку країни. 

Для покращення діяльності СРО на фінансовому ринку необхідно 

здійснити такі заходи: удосконалити законодавчі акти, в яких будуть 

закріплені стандарти діяльності СРО; підвищувати кваліфікацію спеціалістів 

ринку фінансових послуг; розробити заходи, які спрямовані на запобігання 

порушенням членами СРО норм законодавства; створити ефективний 

механізм захисту прав учасників СРО; активно впроваджувати норми 

професійної етики. 

Задля створення та налагодження гідної системи захисту прав членів 

СРО, усунення недоліків в чинній системі нормативно-правового 

забезпечення захисту прав учасників СРО, запропонована організаційна 

модель фінансового механізму розвитку саморегулівних організацій. 

Підсумовуючи, слід сказати, що саморегулювання є тим самим 

фінансовим механізмом, який посилює розвиток ринку фінансових послуг. 

СРО створює додаткові механізми для розвинення суб’єктів ринку шляхом 

введення єдиних правил, стандартів роботи, комплексного вирішення 

проблемних питань. Завдяки цьому саморегулівні організації будуть 



 
 

підвищувати довіру до фінансових установ та сприяти безпечної діяльності 

та її прозорості. 
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АНОТАЦІЯ 

до наукової роботи під шифром «Саморегулівна організація» 

 

В даний час саморегулювання розглядається органами державної влади 

як один із основних елементів процесу дебюрократизації економіки країни та 

формування органів регулювання не шляхом їх призначення в 

адміністративному порядку, а шляхом ініціативних і відповідальних дій 

найбільш активних професіоналів, отже актуальність даної роботи 

визначається процесом перекладу державою деяких видів професійної та 

підприємницької діяльності на саморегулювання.  

В роботі запропонована організаційна модель фінансового механізму 

розвитку саморегулівних організацій, завдяки якій створюються додаткові 

засоби впливу шляхом введення єдиних правил, стандартів роботи, 

комплексного вирішення проблемних питань. 

У процесі дослідження були використані такі загальнонаукові методи 

як метод структурного аналізу для структурного дослідження діяльності 

саморегулівних організацій та динамічного аналізу, завдяки якому 

проведений аналізу динаміки діяльності саморегулівних організацій. 

Розроблені трендові моделі, що дозволить спрогнозувати тенденцію розвитку 

будь-якого показника підприємства. 

Результати дослідження у теорії полягають в уточненні сутності 

понять «фінансовий механізм», «саморегулівна організація», у практиці  –  

у можливості проведення аналізу саморегулівних організацій в напрямку їх 

економічного зростання, здійсненні порівняльної характеристики між 

об’єктами, прогнозуванні економічних показників на основі трендових 

моделей. Отже, запропоновані методи аналізу щодо оцінювання діяльності 

саморегулівних організацій дозволяють виявити їх сильні та слабкі місця, 

а також визначити резерви покращення конкурентоспроможності.  

Інформаційна база – наукові розробки вітчизняних і зарубіжних 

дослідників з питання дослідження ролі та значення саморегулівних 



 
 

організацій на ринку фінансових послуг, законодавчі документи, дані 

фінансової звітності саморегулівних організацій. 

Наукова робота є результатом самостійного дослідження. Теоретичні 

обґрунтування, практичні розробки та висновки, що містяться в роботі, 

отримано автором самостійно на основі аналізу та узагальнення теоретичного 

та практичного матеріалу. 

Наукова робота оформлена згідно вимог, визначених у Положенні  

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей. 

Результати, отримані у науковій роботі, опубліковані у збірнику 

наукових праць IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в 

Україні». 

Робота складається з двох розділів, викладених на 27 сторінках та 

містить 10 таблиць та 6 рисунків. Кількість використаних джерел 26.  

Ключові слова: фінансовий механізм, саморегулівна організація, ринок 

фінансових послуг. 

 


