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Найменш розвиненими в кількісному і якісному відношенні, з точки зору 
відповідності до вимог ринкової економіки, є компоненти інфраструктури фінансового 
ринку. Аналізуючи стан розвитку ринкової інфраструктури України, слід визнати, що 
ринковою її ще важко назвати. Існуюча інфраструктура є перехідною, незрілою, 
несформованою, причому в кожному з елементів, які формують її зміст. До елементів 
інфраструктури фінансового ринку належать: правове інформативне забезпечення; 
інформаційна мережа; інституційна мережа (кредитно-фінансова система); система 
підготовки кадрів (страхові сюрвейєри, андерайтери), наукове обслуговування; аудиторська 
мережа; професійна етика і мова, менталітет населення.  

Діяльність інфраструктури у внутрішній системі фінансового ринку сприяє 
формуванню попиту на фінансові послуги, зростанню обсягу асортименту пропозиції 
фінансових продуктів. До внутрішньої системи фінансового ринку відносять фінансовий і 
кадровий потенціал, наявність і довіру клієнтів, уміння співпрацювати з фінансовими 
інститутами, якість маркетингової діяльності та ефективність стратегічних рішень. Фінансові 
інститути фінансового ринку реалізують свої економічні інтереси з урахуванням дій різних 
факторів зовнішнього середовища, причому на деякі з них він може опосередковано 
впливати, дія ж інших факторів виходить за межі впливу інститутів, і він повинен 
пристосовуватись до них. До факторів, на які може впливати фінансовий інститут, належать: 
ринковий попит, конкуренція, рівень розвитку інфраструктури фінансового ринку. До 
неконтрольованих факторів, що впливають на формування інфраструктури фінансового 
ринку, належать: загальноекономічна ситуація в регіоні, країні та за її межами; рівень життя 
та заощадливості населення; кон’юнктура фінансового ринку; демографічна ситуація тощо. 
Дія цих факторів визначає поведінку фінансових інститутів у ринковому середовищі, 
формує стратегію і тактику, окреслює можливості просування на ринку фінансових послуг у 
межах певної території.   

Законодавче забезпечення діяльності суб’єктів фінансового ринку характеризується 
низькою ефективністю. Причиною цього є недостатньо розвинена законодавча база та її 
нестійкість, а також часті перегляди «правил гри» на фінансовому ринку. Із-за відсутності в 
законодавчих та наукових виданнях, засобах масової інформації чіткого трактування 
сутності поняття «фінансовий ринок», проблемою є відслідковування інформаційних 
потоків, що дають можливість оцінити та спрогнозувати ситуацію, що складається на певних 
сегментах та територіальних проявах фінансового ринку. Соціальний моніторинг 
фінансових можливостей та інвестиційних уподобань населення регіонів показує, що рівень 
економічного, а особливо «біржового» мислення і сприйняття ринкового фінансового 
механізму громадянами України далекий від того, який вимагається для включення 
соціальної активності мас у функціональну систему фінансового ринку. Наднизькі 
показники забезпечення населення комерційно-фінансовою інформацією щодо діяльності 
фінансових посередників на регіональних фінансових ринках та певний інформаційний 
вакуум, що спостерігається в регіонах України, призводять до часткової присутності на 
фінансовому ринку потенційного інвестора економіки – населення. 


