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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА 
 
В умовах економічної кризи значно зро-

стає роль держави, що диктується необхідніс-
тю послаблення кризових явищ, стримування 
соціальних конфліктів, стимулювання еконо-
мічного зростання. Загострюється проблема 
пошуку сфер і важелів впливу на економічну 
динаміку. Однією з важливих сфер, від яких 
залежить зростання економіки, підвищення 
конкурентоспроможності країни на світових 
ринках, поліпшення добробуту населення, стає 
сфера послуг. 

У довгостроковому періоді сектор по-
слуг є одним із найважливіших і швидкозрос-
таючих елементів сучасної світової економіки, 
що пов’язано з підвищенням рівня життя, змі-
ною психології і структури споживання людс-
тва, особливо у другій половині двадцятого 
століття. Процеси інтеграції та глобалізації су-
часного світового господарства роблять  цю 
тенденцію характерною для більшості країн 
світу. В «суспільстві послуг» на перший план 
виходить людина та задоволення її потреб. 
Сфера послуг безпосередньо впливає на еко-
номію й раціональне використання вільного 
часу людини, часу для його розвитку як особи-
стості, сім'янина й громадянина.  

Тому аналіз особливостей розвитку сфе-
ри послуг, її кількісних і якісних тенденцій, 
напрямків і методів регулювання в різних кра-
їнах має не лише теоретичне, але й практичне 
значення. Доволі актуальним є дослідження 
цих проблем для України, оскільки сфера по-
слуг в країні ще не набула адекватного розвит-
ку – її частка в структурі зайнятості та ВВП 
залишається досить низькою.   

Питання становлення й розвитку сфери 
послуг в сучасній економіці розглядалися за-
кордонними і вітчизняними економістами, се-
ред яких Дж.Белл[2], К.Кларк[3], В.Л.Інозем-
цев[1], А. Чухно та ін. Цілі та напрямки регу-
лювання ринку послуг досліджувалися в пра-
цях учених, зокрема таких, як К.Хаксевер, 
Б.Рендер[4]. Специфіка становлення сектору 
послуг в умовах сучасних трансформаційних 
процесів аналізується в працях дослідників-
економістів: А.Філіпенко[5], Г.В.Максимен-

ко[6], О.Зернецької[14], А.Мельник  [9]. 
Однак відсутність суттєвих змін у струк-

турі української економіки, сучасна економіч-
на криза, що вимушує розглядати сферу послуг 
як потужний чинник підвищення зайнятості, 
стимулювання економічного зростання, актуа-
лізує необхідність продовження теоретичних 
пошуків у даному напрямку.  

Ціль  даної статті  – аналіз особливості й 
тенденції розвитку ринку послуг в світі і Укра-
їні, дослідження проблем і перспектив розвит-
ку українського ринку послуг, необхідність і 
напрямки його регулювання. 

Розвиток суспільства поступово змінює 
рівень значимості послуг у суспільстві. Дія за-
кону зростання потреб відбивається не тільки в 
зміні кількості потреб і можливостях їх задо-
волення, але й у розвитку їх структури, постій-
ному зростанні частки послуг у потребах і 
споживанні. Кількісні перетворення у спожи-
ванні згодом переходять до якісно вищого рів-
ня згідно з законом діалектики – законом пере-
ходу кількісних змін в якісні. На цьому рівні 
з’являється потреба у розширенні виробництва 
послуг, яка задовольняється зростанням кіль-
кості зайнятих в цій сфері шляхом переливу 
робочої сили з інших секторів економіки.  

Довгий час, практично до початку два-
дцятого століття, домінуючими залишалися 
матеріальні потреби. В першій половині ХХ ст. 
на передній план висуваються соціальні потре-
би в освіті, охороні здоров'я, культурі, захисті 
навколишнього середовища. В другій половині 
– відбувається зрушення убік найвищих потреб 
(відповідно до ієрархії А. Маслоу) – росту ду-
ховності, творчого розвитку, людського спіл-
кування, самовираження й самозбагачення 
особистості. Звільнившись від необхідності 
постійного пошуку коштів для задоволення 
нагальних потреб, людина одержує можливість 
залучення до всього різноманіття цінностей, 
накопичених цивілізацією.  

У післявоєнний період постіндустріальна  
теорія запропонувала розгорнутий аналіз зміни  
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структури  суспільного виробництва. Його ме-
тодологічною базою є розроблена в  40-х роках 
К.Кларком трисекторна модель, відповідно до 
якої народне господарство підрозділяється на 
три сфери, до першої з яких відносяться добу-
вні галузі й сільське господарство, до другої –  
галузі обробної промисловості й будівництво, 
а до третьої – продуктивні й особисті послуги 
[1, с.124]. У довоєнний період  економіка роз-
винених країн  характеризувалася відносно  
рівномірним розподілом  зайнятих  у  цих 
трьох секторах, однак уже в перше післявоєнне 
десятиліття стало спостерігатися різке  зрос-
тання   зайнятості  в  сфері  виробництва по-
слуг  і  інформації.  Це відбувалося  як  за  ра-
хунок  того,  що   в  усіх без  винятку  галузях 
збільшилося   число  "білих  комірців" – квалі-
фікованих  працівників, безпосередньо  не  по-
в'язаних  з  фізичною працею,  так  і  в резуль-
таті розширення власно сфери послуг, чисель-
ність працівників якої в ці роки перевищила  
50  відсотків  загальної чисельності  зайнятих у 
народному  господарстві [1, с.125]. Саме   це 
стало причиною  того, що  постіндустріальне 
суспільство ототожнювалося із суспільством 
послуг, а згодом – із  суспільством знань.  

Прогресує і сама сфера послуг: якщо  в 
доіндустріальному  суспільстві переважали  
домашні або особисті  послуги,  то  в індустрі-
альному  акцент  змістився у бік  послуг, що 
грали допоміжну роль стосовно  виробництва, 
а  також фінансових послуг. У постіндустріа-
льному  суспільстві, що зберігає  усі  раніше  
існуючі  види послуг,  з'являються якісно нові 
їхні типи, такі, що швидко починають доміну-
вати у структурі професійної діяльності [2]. Це 
спонукало прихильників   теорії  постіндустрі-
ализму  доповнити висунуту К. Кларком  три-
секторну модель суспільного  виробництва  ще 
двома  секторами: четвертинним  (quaternary), 
що включає  в себе  торгівлю, фінансові послу-
ги, страхування  й операції з нерухомістю, і 
п’ятеричним (quinary), до якого віднесені охо-
рона здоров'я, освіта, наукові дослідження, ін-
дустрія відпочинку й сфера державного управ-
ління [3].  

Прискоренню розвитку міжнародного 
ринку послуг в останні півтора-два десятиліття 
значно сприяла політика лібералізації зовніш-
ньоекономічних відносин, реалізована як у ба-
гатьох країнах, так і в рамках міжнародних 
економічних об'єднань і організацій, насампе-
ред СОТ, ОЕСР, ЄС. У системі цих заходів до-
сить рельєфно виражене посилення акцентів на 
ринки послуг, особливо після вступу в дію у 

1995р. Генеральної угоди з торгівлі послугами 
(ГАТС). Взаємодія відзначених вище факторів 
у сполученні з перетвореннями в самій сфері 
послуг обумовили швидку експансію транс-
граничної торгівлі послугами [5, с. 45–56].  

Основні тенденції розвитку світового 
ринку послуг передусім пов’язані з різною ди-
намікою зростання окремих сегментів націона-
льних господарств. Вони, зокрема, зумовлю-
ються подальшим збільшенням обсягів інфор-
маційного бізнесу, поширенням Інтернет-
технологій, створенням нових можливостей 
розвитку комп’ютерних, телекомунікаційних 
послуг, зростанням міжнародного консульта-
ційного бізнесу  (наукові рекомендації, госпо-
дарські рішення тощо). Різноманітними стають 
послуги у фінансово-кредитній сфері, що від-
бувається у зв’язку з поширенням нових форм 
кооперування виробництва, диверсифікацією 
попиту, урізноманітненням вимог до платежів 
і розрахунків  (наприклад, за допомогою плас-
тикових карток), страхувальних, кредитних, 
бухгалтерських та інших операцій [6, с. 68-70]. 

Зростання внутрішньої і міжнародної то-
ргівлі послугами виявили необхідність регу-
лювання сфери сервісу для подальшого розви-
тку національних і світової економіки. Значен-
ня і складність цієї діяльності пов'язана як з 
різноманіттям видів галузей сфери послуг, так 
і з тим, що будь-які рішення, що стосуються 
послуг, зачіпають інтереси великого числа за-
йнятих (від 40% населення в країнах, що роз-
виваються, до 75% у розвинених) [7]. Напри-
клад, недавнє рішення української влади про 
заборону ігорного бізнесу викликало гучні 
протести і виступи зайнятих у цій сфері, а це 
близько 200 тисяч чоловік.  

Сучасна система регулювання діє на де-
кількох  рівнях: міжнародному, національно-
му, регіональному й галузевому,  для  кожного  
з  яких  характерні свої цілі, межі, можливості і 
наслідки. Наднаціональне регулювання  торгі-
влі  послугами здійснюють спеціалізовані між-
урядові організації, серед яких, наприклад, Ор-
ганізація міжнародної цивільної авіації – 
ІКАО, Міжнародна морська  організація – 
ІМО,  Всесвітня  туристична організація – ВТО  
та  ін., а також міжнародні торгово-економічні  
організації широкого профілю, насамперед 
ГАТТ/СОТ, ЮНКТАД, ОЕСР) [8].      

Основна направленість діяльності цих 
організацій і угод полягає в забезпеченні у ре-
гулюванні послуг тих  же правил,  які діють 
стосовно товарів: недискримінація, національ-
ний режим, транспарентність (гласність і  єд-
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ність прочитання законів), незастосування на-
ціональних законів на шкоду іноземним виро-
бникам. А це накладає на національні держави 
певні обмеження стосовно регулювання внут-
рішнього ринку послуг і захисту вітчизняного 
виробника. 

Методи регулювання окремих сегментів 
сервісного ринку мають свої відмінності.  Роз-
виток засобів комунікації, транспорту, зни-
ження обмежень на валютні операції та інше 
привели до серйозних змін у сфері банківських 
послуг. Сучасні банки щодня здійснюють ве-
ликі транскордонні угоди, їхні клієнти можуть 
бути з різних країн, і гроші, що вони одержу-
ють від банків у вигляді кредитів, відсотків 
тощо, можуть використовуватися де завгодно. 
Всі банки світу складають одну банківську си-
стему. Поточна економічна криза, значною мі-
рою стимульована банківською кризою, є тому 
підтвердженням. Зміни в характері банківської 
системи призводять до нових підходів у її ре-
гулюванні. 

У регулюванні глобальної банківської 
системи останнім часом виділилось дві тенде-
нції: з одного боку, зниження обмежень бан-
ківської діяльності в багатьох країнах, щоб 
сприяти активізації банківської діяльності, з 
іншого, поява глобальних системних ризиків 
викликала необхідність створення стандартів 
банківської діяльності, узгоджених між різни-
ми країнами. 

Вимоги до банків суттєво відрізняються в 
різних країнах. Наприклад, Сполучені Штати і 
Велика Британія жорстко регулюють торгівлю 
банківськими послугами. Деякі інші країни (й 
інші території, що здійснюють самостійну "бан-
ківську юрисдикцію") мають "м'які" вимоги до 
банків або майже не мають таких вимог. Як 
правило, в таких країнах діють суворі законода-
вчі акти про комерційну таємницю, що сприя-
ють створенню банків. Це вигідно для країн, де 
організовуються такі банки, оскільки це прино-
сить прибуток у скарбницю у вигляді ліцензій-
них зборів й інших платежів. Дуже часто в ролі 
таких "вільних податкових зон" згадують 
Швейцарію, Гонконг і Сінгапур, але є й інші 
зони, наприклад:  Нідерландські Антильські ос-
трови, Кайманові острови та близько двадцяти 
п'яти інших невеликих острівних держав. 

Суттєвому регулюванню підлягають і 
страхові послуги. У багатьох країнах діють 
юридичні вимоги до страхових компаній, без 
дотримання яких вони не мають права надава-
ти страхові послуги.  Серед них умови реєст-
рації страхової компанії, правила надання 

страхових послуг, вимоги підтримувати рівень 
статутного та інших обов'язкових фондів на 
визначеному рівні. Крім вимог, що стосуються 
всіх страхових підприємств, у багатьох країнах 
діють особливі правила стосовно іноземних 
страхових компаній, у тому числі більш жорс-
ткі умови реєстрації іноземних страхових ком-
паній; більш жорсткі правила надання страхо-
вих послуг; заборона іноземним страховикам 
надавати всі або деякі послуги на території 
країни; обмеження участі іноземців та інозем-
них підприємств у створенні вітчизняних стра-
ховиків; обмеження прав іноземних компаній 
на оскарження в суді відмови у видачі їм до-
зволу займатися страхуванням. 

Одним із найбільш динамічних сегментів 
ринку послуг є туристичні послуги. Жодний 
ринок не зростає так, як ринок послуг, пов'яза-
них з організацією подорожей. У сфері туризму 
зайнята значна кількість людей, а деякі країни 
існують виключно за рахунок туризму. Незва-
жаючи на це, майже не існує прикладів гармоні-
зації або уніфікації законодавства про туризм. 
Частково його регламентує проект Конвенції 
про договір із готелями, підготовлений у Між-
народному інституті з уніфікації приватного 
права у 1979 році [9, c.23-31]. Важливим джере-
лом практичної інформації з проблематики ту-
ризму є Всесвітня туристична організація (ВТО) 
– провідна міжнародна організація, що діє як 
глобальний форум для обговорення питань ту-
ристичної політики. ВТО нараховує більш ніж 
півтори сотні країн, 7 територій, а також понад 
350 асоційованих членів, які представляють мі-
сцеві органи влади, туристичні асоціації й при-
ватні компанії, зокрема авіакомпанії, готельні 
мережі та туроператори. [10].  

Значному регулюванню підлягають і те-
лекомунікаційні послуги. Їх надання інозем-
ними фірмами у багатьох країнах підпадає під 
цілий ряд жорстких обмежень (заборона або 
обмеження деяких видів послуг, показу рекла-
ми, розробленої за кордоном, заборона інозем-
ним підприємствам контролювати вітчизняні 
об'єднання, наприклад, заборона володіти зна-
чною часткою акцій таких підприємств). У де-
яких випадках держави обмежують діяльність 
вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках. 

Незаперечною тенденцією сучасного сві-
тового ринку є істотне зростання обсягів торгі-
влі рекламними послугами, що, в свою чергу, 
викликає низку державних вимог і обмежень. 
В одних країнах рекламну діяльність контро-
лює й обмежує держава, в інших – цю функцію 
повністю покладено на фахові асоціації рекла-
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мних агентств.  
У багатьох країнах існують обмеження 

на телевізійну і радіорекламу, існують норми, 
які забороняють недобросовісну рекламу. "Не-
добросовісна реклама" в різних країнах розу-
міється зовсім по-різному. Наприклад, те, що в 
Італії буде вважатися "кумедним перебільшен-
ням", у Данії або Німеччині розглядатиметься 
як серйозний обман споживачів. Порівняння в 
рекламі якостей і властивостей різних товарів і 
послуг допускається в одних країнах (напри-
клад, у Великій Британії й Ірландії), але суворо 
заборонено в інших (країнах Бенілюксу) або 
дозволено із серйозними обмеженнями (інші 
країни Європейського Союзу) [11, c. 78].  

Державне регулювання стосується й ін-
ших видів послуг – транспортних, юридичних, 
консультативних, інжинірингових і т.п. – як 
для вітчизняних, так і для іноземних виробни-
ків. На відміну від торгівлі товарами міжнаро-
дна інтеграція в сфері послуг значно "запізню-
ється", і дотепер окремі сектори національних 
ринків послуг залишаються не відкритими ціл-
ком для іноземного освоєння. 

Однак з розвитком міжнародних зв'язків, 
у тому числі й у споживанні послуг, виникла 
необхідність у забезпеченні, поряд зі збере-
женням національних пріоритетів, також і 
міжнародної конкуренції на ринку послуг. З 
цією метою набувають розвитку заходи щодо 
лібералізації ринку послуг на наднаціонально-
му, регіональному й галузевому рівнях за до-
помогою міжнародних  економічних  організа-
цій  і об’єднань і, як наслідок, зміною внутрі-
шньої політики держав. 

Для формування ефективної стратегії за-
безпечення національної конкурентоспромож-
ності України становлення й розвиток сфери 
послуг набуває пріоритетного значення. Розви-
ток традиційних провідних галузей промисло-
вості загальмовано у зв’язку зі світовою еко-
номічною кризою і погіршенням ситуації на 
зовнішніх ринках збуту для українських виро-
бників, довготривалими заходами з технічного 
переоснащення виробництва, нестабільною 
політичною ситуацією в країні. У цей час саме 
на сектор послуг покладається завдання забез-
печення подальшого зростання ВВП. 

Розвиток сфери послуг в Україні має 
стійку тенденцію до зростання не тільки в аб-
солютному вимірі, а й у відносних показниках. 
Зростання простежується в розширенні пози-
цій і якісному вдосконалюванні послуг, функ-
ції яких полягають у розвитку людських ре-
сурсів і створенні, дифузії й господарському 

освоєнні наукового знання. У структурі дода-
ної вартості ВВП на послуги припадає близько 
50%. Це може означати, що половину прибут-
ку, виробленого українською економікою, 
приносить саме ця сфера через високу рента-
бельність. Можна виділити досить сталі риси її 
розвитку. 

По-перше, помітна тенденція пожвавле-
ного розвитку наукомістких галузей сервісу, 
що є показником переходу до постіндустріаль-
ного суспільства. Багато галузей почали спира-
тися на технологічно складний і інноваційний 
виробничий апарат і пропонувати широку роз-
маїтість високоякісних продуктів. Поняття 
"послуги" у масовому сприйнятті стало отото-
жнюватися з комплексом високотехнологічних 
і інтелектуальних ділових і фінансових послуг, 
а також з галузями науки, освіти й охорони 
здоров'я. Хвиля відновлення захопила й тради-
ційні галузі – торгівлю, транспорт, побутові 
послуги, рекреаційні галузі й т.п. [6, с. 70]. 

По-друге, зберігається проблема недиве-
рсифікованості галузей ринку послуг України. 
Поки що участь України в торгівлі послугами 
значною мірою зводиться до надання в послу-
гу своєї території для транзиту російських ене-
ргоносіїв, тобто основну частку в ній станов-
лять транспортні послуги – більше двох тре-
тин. Водночас рівень експорту ділових, турис-
тичних послуг, а тим більше інформаційних і 
пов'язаних з докладанням висококваліфікова-
них виробничих зусиль, не відповідає потенці-
алу України.  

Основні напрями сфери послуг, зростан-
ня яких очікується у найближчі роки в Україні, 
– роздрібний банкінг, рітейл і медицина, тобто 
послуги, які споживає стабільний середній 
клас. Так, торгівля вже кілька років щороку 
зростає в середньому на 20% і дає чверть до-
даної вартості всіх послуг. Також можливий 
значний розвиток туризму – як українських 
курортів, так і туроператорів, які обслуговують 
поїздки українців за кордон [13].  

По-третє, наявна тенденція до зростання 
капіталовкладень до сервісного сектору Украї-
ни. Привабливість даної сфери для інвесторів 
(вітчизняних і закордонних) пов'язана з порів-
няно низькою капіталомісткістю і невисокою 
середньою вартістю інвестиційних проектів із 
швидкими термінами окупності і дещо меншим 
ступенем інвестиційного ризику. Також в даній 
сфері найбільш динамічно йшов процес прива-
тизації, і тут же проявили себе властиві ринко-
вій системі риси: свобода вибору, активність і 
інноваційність поведінки суб'єктів господарю-
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вання, ініціатива в процесі прийняття рішень і 
пошуку джерела інвестування [12, с.70]. 

Стимулюючим короткостроковим фак-
тором можна також розглядати проведення фі-
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу на території  України. З приводу 
цього був прийнятий Закон, який визначає сис-
тему основних заходів, спрямованих на ство-
рення необхідних умов для організації та про-
ведення фінальної частини чемпіонату Євро-
12, з урахуванням значення цієї події для еко-
номіки та міжнародного іміджу держави. 

Основні конкурентні переваги України в 
сфері послуг – дешева робоча сила і вигідне 
географічне розташування країни. Це дає кілька 
можливих напрямків розвитку сектору. Деше-
визна робочих рук в Україні є стимулюючим 
фактором для розвитку транспортного сектору, 
технічного обслуговування, торгівлі. Географі-
чна перевага України криється в транспортній 
мережі: залізниці, автомагістралях, морських і 
річкових портах, авіаперевезеннях.  

Стримуючим фактором розвитку галузі, 
а отже й економіки взагалі, є нечисленність 
середнього класу – найактивнішого споживача. 
Потужний середній клас є індикатором рівня 
соціально-економічного розвитку держави, 
створює стійку групу споживачів, які стиму-
люють розвиток сфери послуг, виробництва та 
національного ринку продовольчих і непродо-
вольчих товарів. В Україні процес формування 
середнього класу є помітним, але дуже повіль-
ним і далеким від завершення [13].  

Світовий досвід розвитку і регулювання 
послуг має певну теоретичну і практичну ко-
рисність для України. Зростання сфери послуг 
в країні є неможливим без формування ефек-
тивної державної політики й ретельно обґрун-
тованої стратегії розвитку сервісних галузей. 

Внутрішня політика повинна вирішувати 
питання задоволення потреб споживачів, що 
передбачає підвищення рівня добробуту насе-
лення та стимулювання формування середньо-
го класу – найактивнішого споживача послуг. 
Прикладом для нашої країни може стати до-
свід більшості розвинутих країн світу, де в пе-
ршій половині 60-х рр. ХХ ст. основним чин-
ником росту сфери послуг стало підвищення 
добробуту населення. Задовольнивши базові 
потреби в матеріальних товарах, люди отрима-
ли можливість все більше коштів витрачати на 
послуги. Завдання держави полягає у поєднан-
ні виваженої політики доходів зі створенням 
можливостей рівного для всіх доступу до 
кредитів, освіти, інформації, зайнятості, 
охорони здоров’я. 

здоров’я. 
Модифікація системи потреб українсько-

го населення  на ринку послуг буде стимулю-
вати розвиток нових галузей послуг, які також 
потребують державної підтримки. Особливо 
пріоритетними в розробці стратегії сталого 
розвитку сектору послуг мають стати інфор-
маційні галузі, науково-дослідницькі, освітні, 
розвиток яких відповідає сучасним світовим 
тенденціям, підвищить конкурентоспромож-
ність українського ринку послуг на міжнарод-
ному рівні та полегшить перехід українського 
суспільства від індустріального до постіндуст-
ріального типу.  

Конкурентоспроможна сфера послуг на 
внутрішньому ринку може й не бути такою за 
його межами. Останнє підтверджується існу-
ванням бар'єрів для входження на закордонні 
ринки, а також проблемами виживання на них. 
Детальне вивчення регулювання окремих видів 
послуг сприяє не тільки просуванню вітчизня-
них виробників на світовий ринок, а також 
сприяє розробці діючої системи захисту націо-
нального ринку від проникнення іноземних 
компаній на нього. Однак в українській прак-
тиці спостерігається неефективна політика за-
хисту вітчизняних виробників, що приводить 
до зниження їхньої конкурентоспроможності 
й, таким чином, не сприяє розвитку й затвер-
дженню країни на міжнародних ринках.   

Необхідною умовою розвитку наукового 
потенціалу сектору послуг України є державна 
підтримка та фінансування. Але недостатній 
рівень державного фінансування науково-
дослідницької діяльності призводить до посту-
пового його втрачання. Особливо це стосуєть-
ся сфери освіти, охорони здоров’я, для яких 
дуже важливими є дослідження в галузі при-
родних, суспільних та гуманітарних наук, тому 
що державні видатки на цю галузь сприяють 
введенню інновацій, підвищенню якості нема-
теріальних ресурсів, виробництву, системі су-
спільних відносин [14].  

Таким чином, з огляду на значення сфе-
ри послуг як найбільш динамічної складової 
сучасної національної економіки необхідно 
розробити і реалізовувати довгострокову стра-
тегію її розвитку, спираючись на світовий до-
свід і приймаючи до уваги можливості і пере-
ваги української економіки. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ТА ЇХ  
РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ 

 
Фінансові інновації, які відбувались на 

фоні стрімкого розвитку інформаційних техно-
логій і лібералізації, фактично призвели до фі-
нансової революції. На зміну контрольованим і 
сегментованим національним фінансовим сис-
темам прийшла відкрита глобальна фінансова 
система. І хоча фінансова лібералізація в ціло-
му вважається критично важливою для покра-
щення розподілу ресурсів і довгострокового 
зростання, вона часто є причиною фінансової 
та економічної нестабільності. Фінансова гло-
балізація спричиняє поступову відмову від 
традицій Бреттон-Вудської системи (де домі-
нують уряди країн) на користь ринкової систе-
ми. В останні роки обмінні курси, ліквідність 
та різноманітні корегування все більше визна-
чаються децентралізованими ринковими сила-
ми. Майже зникли цільове кредитування та 
обмеження відсоткових ставок – щоправда, у 
багатьох країнах все ще існують обмеження 
щодо руху капіталу (адже загальновідомо, що 
часто саме політичні мотивації, а не економіч-
ні міркування визначали практики кредиту-

вання державними банками).  
Метою статті є аналіз вигод і витрат, 

пов’язаних з лібералізацією фінансової систе-
ми як фактора економічного зростання, а та-
кож розгляд основних проблем фінансової сис-
теми, зокрема асиметричності інформації. Та-
кож розглядаються два основні виміри резуль-
тативності фінансової системи – ефективність і 
стабільність.  

Розглядаючи переваги лібералізації фі-
нансової системи, Р. Голдсміт (у 1969 р.)[15] та 
Р. Маккінон (у 1973 р.) [21] визнали небажа-
ність розподілу кредитних ресурсів, обмежень 
відсоткових ставок та інших механізмів фінан-
сової репресії (тобто рестриктивної політики 
стосовно фінансового сектора, яка призводить 
до інфляції та від’ємних реальних відсоткових 
ставок і, як наслідок, до нераціонального роз-
поділу ресурсів). Також здійснюється поступо-
вий перехід від банківського до ринкового фі-
нансування, хоча й різними темпами в окремих  
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