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Постановка проблеми. Актуальність дослідження 
функціонування фінансових інституцій в умовах 
нестабільності економіки України потребує принци-
пово нових підходів до організації та регулювання 
фінансового ринку, які дадуть змогу удосконалити 
механізми ведення господарської діяльності і зміц-
нити фінансову безпеку як окремих гравців, так і 
фінансової системи загалом. Входження України в 
європейський економічний простір на умовах асоці-
ації відбувається на фоні політичної та економічної 
перебудови. Це відкриває додаткові можливості для 
розширення сфери діяльності національних фінансо-
вих інституцій, але потребує детального моніторингу 
їх фінансової безпеки, розроблення нових, ефектив-
них методів захисту фінансового ринку від зовнішніх 
та внутрішніх збурень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемами організації відносин між учасниками 
фінансового ринку на макро- та мікрорівні опі-
кується багато українських учених. Наприклад, 
В.М. Опарін, С.З. Мошенський І.О. Школьник, 
3.І. Ватаманюк, С.М. Панчишин, М.М. Буднік, 
Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна у своїх роботах роз-
глядають теоретичні і практичні аспекти розподілу 
і перерозподілу фінансових ресурсів, організацію 
системи економічних відносин між фінансовими 
інституціями. В.М. Опарін, С.М. Еш, В.М. Баранов-
ський І.О. Бланк, З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, 
О.С. Саєнко, Т.Г. Васильців висвітлюють проблема-
тику фінансової безпеки на макро- та мікрорівні. 
Аналіз наявних наукових робіт доводить, що дослі-
дження питань фінансової безпеки учасників фінан-
сового ринку проводяться зазвичай без урахування 
позицій і завдань ринкових гравців. На наш погляд, 
це не дає змоги швидко й адекватно реагувати на 
швидкозмінну ринкову кон’юнктуру і погіршує 
позиції фінансової безпеки. 

Незважаючи на значний досвід організації від-
носин між учасниками фінансового ринку, накопи-
чений попередніми дослідженнями, вважаємо, що 
роботи в цьому напрямі потребують продовження. 
Зокрема, це стосується проблем впливу глобалізацій-
них процесів на фінансову безпеку учасників фінан-
сового ринку. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення 
інституційних аспектів організації та регулювання 
фінансової безпеки учасників фінансового ринку 
України в сучасних умовах глобалізації та інтеграції 
економіки. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення 
фінансової безпеки учасників фінансового ринку 
України в умовах впливу дестабілізуючих факторів. 

Предметом дослідження є напрями підвищення 
фінансової безпеки учасників фінансового ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяль-
ність учасників фінансового ринку відбувається в 
умовах постійних зовнішніх і внутрішніх впливів 
державних та міжнародних фінансових інституцій. 
Роль фінансових інституцій зумовлена регулюючою, 
стимулюючою та розподільчою функціями фінансової 
системи. Створення фінансових інституцій, таких як 
об’єднання, ліги, асоціації, федерації та ін., дає змогу 
учасникам фінансового ринку вирішувати завдання, 
які окремий учасник не може вирішити самостійно. 
або їх вирішення потребує значних невиправданих 
затрат. На нашу думку, діяльність фінансових інсти-
туцій впливає на фінансову безпеку як окремого учас-
ника ринку, так і на безпеку фінансового ринку зага-
лом. Державні та міжнародні фінансові інституції 
можна класифікувати за видами діяльності (рис. 1).

Основним завданням діяльності міжнародних 
фінансових інституцій на фінансовому ринку Укра-
їни із забезпечення фінансової безпеки його учас-
ників є використання міжнародних фінансових і 
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Рис. 1. Вплив фінансових інституцій на діяльність учасників фінансового ринку
Джерело: власна розробка

технічних ресурсів із метою досягнення макроеконо-
мічної стабілізації та створення необхідних переду-
мов для проведення економічних реформ.

Серед міжнародних фінансових інституцій най-
більший вплив на фінансовий ринок України мають 
Міжнародний валютний фонд (МВФ), Група світо-
вого банку (СБ), Європейський банк реконструкції і 
розвитку (ЄБРР). 

Україна стала членом МВФ відповідно до Закону 
України «Про вступ України до Міжнародного 
валютного фонду, Міжнародного банку реконструк-
ції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, 
Міжнародної асоціації розвитку та Багатосторон-
нього агентства з гарантій інвестицій» від 3 червня 
1992 р. Україна з 1994 р. активно співпрацює з МВФ, 
використовуючи його фінансові і технічні ресурси, 
з метою досягнення макроекономічної стабілізації 
та створення необхідних передумов для проведення 
економічних реформ. Таке співробітництво здій-
снювалося переважно в межах реалізації 8 спільних 
програм – STF (системна трансформаційна позика), 
«Stand-By» (стабілізаційна позика), Механізм роз-
ширеного фінансування (позика на підтримку розви-
тку), попереджувальний «Stand-By» [1].

Серед міжнародних кредитно-фінансових органі-
зацій Світовий банк є другим, після МВФ, креди-
тором України. Ресурси цієї організації викорис-
товуються для підтримки державного бюджету, 
здійснення інституційних та структурних реформ, 
підготовки та реалізації довгострокових інвестицій-
них проектів, які відповідають пріоритетним напря-

мам економічного розвитку України. [1]. За роки 
співробітництва Світовий банк затвердив для Укра-
їни 50 позик загальним обсягом 10,1 млрд. дол. 
США, з яких отримано 7,4 млрд. дол. США. Зна-
чна частка цих коштів була позиками на структурні 
перетворення та реформування фінансового сектору і 
подальший розвиток банківської системи.

ЄБРР – міжнародна фінансова організація, діяль-
ність якої спрямована на фінансування економічних 
реформ у країнах Східної Європи з метою їх пере-
ходу до ринкової економіки. Україна є членом ЄБРР 
із серпня 1992 р. ЄБРР працює лише на комерційних 
засадах. Банк надає тільки цільові кредити під кон-
кретні проекти приватним і державним структурам 
на потреби розвитку економіки (60% позичкових 
засобів спрямовуються у приватний і 40% – у дер-
жавний сектор). [1].

ЄБРР є Адміністратором двох міжнародних фон-
дів – Рахунку ядерної безпеки і Чорнобильского 
фонду «Укриття», з яких фінансуються проекти між-
народної технічної допомоги з підготовки Чорнобиль-
скої АЕС до зняття з експлуатації і перетворення 
об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему [1].

Крім активної діяльності з надання порівняно 
дешевих позик, ці міжнародні фінансові інститу-
ції проводять кваліфікований аналіз і здійснюють 
постійний моніторинг українського фінансового 
ринку. Однак, за твердженням окремих експертів 
[2], їх рекомендації учасникам фінансового ринку не 
завжди відповідають національним інтересам і не всі 
фінансові проекти є ефективними.
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На думку науковців [3–6 та ін.], у співпраці 
України зі Світовим банком необхідно змінити стра-
тегію роботи, а саме переорієнтувати залучення 
коштів із підтримки проектів поточного рівня спо-
живання (система проектів) на проекти структурної 
та інноваційної перебудови виробничих потужностей 
національної економіки. Необхідно зосередити увагу 
на необхідності залучення коштів для фінансування 
проектів у високотехнологічних галузях української 
економіки, а саме інвестицій у створення в Україні 
сучасної галузі з високою доданою вартістю.

Співпраця повинна розглядатися як інструмент 
забезпечення потреби в ресурсах економічного зрос-
тання. Форми і механізми співпраці повинні бути 
спрямовані на досягнення конкретних результатів у 
подальшому соціально-економічному розвитку нашої 
країни [5; 6].

Надзвичайно динамічні процеси, які відбува-
ються у сучасній фінансово-економічній системі, що 
посилюються об’єктивними тенденціями глобалізації 
та інтернаціоналізації світової економіки, останнім 
часом гостро ставлять питання щодо необхідності 
створення єдиного макрорегулятора вітчизняного 
фінансового ринку. Загалом це відповідає світовим та 
європейським тенденціям щодо концентрації контр-
олюючих та регулюючих функцій в єдиній інститу-
ції. Але водночас учені [1; 6–10 та ін.] вказують на 
необхідність такого ефективного органу, котрий би 
«не тільки контролював ті чи інші сегменти фінансо-
вого ринку, але й був би каталізатором розвитку тих 
його складників, котрі потребують втручання ззовні 
першочергово». Зазначається, що необхідно оптимі-
зувати всю систему управління випуском фінансових 
інструментів. Надзвичайно важливим вважається 
передача регуляторних повноважень саморегулюю-
чим організаціям та системним інститутам ринку, 
зокрема біржам, депозитаріям, кредитним спілкам, 
інвестиційним, пенсійним фондам. 

Учені [3; 7; 9; 11; 14 та ін.] виділяють такі чин-
ники, що зумовлюють необхідність введення єдиного 
регулятора фінансового ринку, як: 

– універсалізація фінансових інститутів на від-
критих та лібералізованих ринках; 

– створення фінансових конгломератів, у яких 
холдингова компанія чи іншим чином консолідова-
ний власник володіє декількома фінансовими інсти-
тутами, що надають фінансові продукти, які нале-
жать до різних секторів фінансового ринку; 

– перехресні пропозиції фінансових продуктів: 
банками – страхових, фондових, пенсійних, колек-
тивних інвестицій тощо, страховими та брокерсько-
дилерськими компаніями – банківських; 

– сек’юритизація фінансових продуктів; 
– взаємне проникнення різних напрямів фінан-

сового бізнесу в результаті виникнення нових фінан-
сових інструментів, в умовах якого комбіноване 
надання фінансових стає домінуючою тенденцією; 

– підвищення ролі небанківських фінансових 
інститутів та рівня їх кооперації з банківським сек-
тором, у результаті чого процедури ліцензування, 
нагляду та регулювання різних фінансових компаній 
набувають цілком загальних рис; 

– зміна якісних та кількісних характеристик 
ризиків, які виникають на фінансових ринках, що 
зумовлені надзвичайно стрімкою динамікою розви-
тку фінансової сфери; 

– консолідація бізнес-структур через процедури 
злиття та поглинання і створення на цій основі мега-
банківських та мегафінансових структур, котрі, най-
вірогідніше, з огляду на стрімку динаміку переорієн-

тації потоків грошей та капіталу, будуть афілійовані 
із транснаціональним капіталом. 

Загалом же державна політика у сфері підви-
щення ефективності функціонування фінансового 
ринку України повинна містити єдиний збалансова-
ний комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 
стабільності та стійкості фінансової системи, ефек-
тивний контроль руху фінансових потоків, раціо-
нальне використання фінансових ресурсів. 

Також, з огляду на об’єктивні тенденції сучасного 
фінансового ринку, необхідне формування адекват-
ної середньо- та довгострокової фінансової політики 
на макрорівні.

У процесі розвитку фінансового ринку його інсти-
туційна структура постійно змінюється, а форми 
фінансових інститутів відображають можливості 
надання фінансових послуг у конкретних історичних 
та економічних умовах. 

Особливістю України є існування внутрішніх 
суперечностей побудови інституційної структури 
фінансового ринку, адже використовується струк-
турна модель регулювання на банківсько-орієнто-
ваному фінансовому ринку, що не дає змоги інсти-
тутам-регуляторам ефективно впливати на процеси 
розвитку фінансового ринку та приводить до неконтр-
ольованого поширення кризових явищ.

В.І. Кравець у [11] стверджує, що розвиток сві-
тового фінансового ринку сягнув такого рівня про-
никнення в національні економіки, за якого не лише 
міжнародні фінансові інститути здатні вплинути на 
розвиток національних фінансових ринків, але й 
локальні економічні проблеми можуть стати причи-
ною порушення балансу міжнародної фінансової сис-
теми, і при цьому не існує регуляторів, здатних запо-
бігти негативним тенденціям. 

Водночас українські вчені [12–15 та ін.] зазнача-
ють, що національні інститути-регулятори не завжди 
готові до захисту локальних фінансових ринків від 
негативних тенденцій розвитку світового фінансо-
вого ринку. Так, в Україні відсутність адекватних 
регуляційних заходів сприяла ринковій вразливості 
банківської системи, а тому з появою суб’єктивних 
ознак неплатоспроможності окремих банків системна 
банківська криза швидко розгорнулася і перекину-
лася на небанківські сегменти фінансового ринку та 
реальний сектор економіки.

Висновки з проведеного дослідження. За результа-
тами проведеного дослідження можна дійти висновку, 
що діяльність учасників фінансового ринку відбува-
ється в умовах постійних зовнішніх і внутрішніх впли-
вів державних та міжнародних фінансових інституцій. 
Роль фінансових інституцій зумовлена регулюючою, 
стимулюючою та розподільчою функціями фінансової 
системи. На нашу думку, діяльність фінансових інсти-
туцій впливає на фінансову безпеку як окремого учас-
ника ринку, так і фінансового ринку загалом.

Державна політика у сфері підвищення ефектив-
ності функціонування фінансового ринку України 
повинна містити єдиний збалансований комплекс 
заходів, спрямованих на забезпечення стабільності та 
стійкості фінансової системи, ефективний контроль 
руху фінансових потоків, раціональне використання 
фінансових ресурсів. Це зумовлює потребу створення 
єдиного макрорегулятора вітчизняного фінансового 
ринку. Визначено, що особливістю України є існу-
вання внутрішніх суперечностей побудови інститу-
ційної структури фінансового ринку, що не дає змоги 
інститутам-регуляторам ефективно впливати на про-
цеси розвитку фінансового ринку та приводить до 
неконтрольованого поширення кризових явищ.
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Сорговицька Я.Г.
аспірант кафедри економіки та планування бізнесу

Одеського національного економічного університету 

НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті викладено концептуальні засади функціонування місцевих бюджетів, розглянуто їхню роль. У статті аналізується до-
хідна частина місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад та рівень фінансової автономії місцевого самоврядування 
на прикладі ОТГ Одеської області. Обґрунтовано важливість реформування місцевих бюджетів як основного складника соціаль-
но-економічного розвитку територій. Підведені підсумки аналізу перших кроків України до створення фінансово самодостатніх 
ОТГ.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, фінансова самостійність, місцеві бюджети, субвенція, 
базова дотація, реверсна дотація.

Сорговицька Я.Г. НАПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОДЕССКОЙ 
ОБЛАСТИ

В статье изложены концептуальные основы функционирования местных бюджетов, их роль. Анализируется доходная часть 
местных бюджетов объединенных территориальных общин и уровень финансовой автономии местного самоуправления на 
примере ОТО Одесской области. Обоснована важность реформирования местных бюджетов как основной составляющей со-
циально-экономического развития территорий. Подведены итоги анализа первых шагов Украины к созданию финансово само-
достаточных ОТО.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная община, финансовая самостоятельность, местные бюдже-
ты, субвенция, базовая дотация, реверсная дотация.

Sorgovitska Y.G. FOR EXAMPLE FILLING LOCAL BUDGETS UNDER DECENTRALIZATION REGION ODESA
The article lays conceptual principles of the role local budgets. The article analyzes income part budgets of the joint territorial com-

munities and analyzes the level of financial autonomy local self-government, example Odessa region. The importance reforming local 
budgets as the main component of the socio-economic development of telecommunications is substantiated. The results analysis first 
steps of Ukraine to the creation of financially self-sufficient territorial communities are presented.

Keywords: local self-government, territorial community, financial independence, local budgets, subvention, basic subsidy, reverse 
subsidy.

Постановка проблеми. Бюджети місцевого само-
врядування є фінансовою основою та основним чин-
ником розвитку територіальних громад. Наявність 
достатньої фінансової бази на місцевому рівні є запо-
рукою економічної самостійності органів місцевого 
самоврядування, що є одним із головних факторів 
активізації господарської діяльності, розвитку інф-
раструктури, нарощення економічного потенці-
алу території, пошуку, виявлення та використання 

фінансових ресурсів. Фінансова самодостатність міс-
цевого самоврядування є запорукою задоволення 
населення суспільними послугами в повному обсязі 
та задоволення інтересів територіальних громад, 
сприяння соціально-економічному розвитку.

Все більшої актуальності набуває дослідження 
джерел формування доходів місцевих бюджетів, 
нарощування дохідної частини та виявлення резер-
вів росту доходів.


