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Проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на фінансову систему України. Вивчено сутність
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Постановка проблеми. Під впливом глобалізаційних процесів у світі поступової популярності
набирає зовнішня фінансова допомога, направлена на покращення добробуту населення та економічний
розвиток держав. Даний процес набув свого поширення ще в 60-х рр. минулого століття та вже на початку
ХХІ ст. почав проходити під егідою реалізації Цілей розвитку тисячоліття, основними результатами співпраці
країн з міжнародними фінансовими організаціями у відповідності до яких є трансформація народного
господарства, впровадження новітніх інноваційних технологій, зміни економічного, політичного та соціального
характеру та як результат покращення життя населення та подолання бідності. Однак проводячи ґрунтовне
дослідження в даній сфері та вивчаючи статистичні показники, Т. В. Кожухова [12, с. 126], А. С. Марина [13, с.14],
Я. І. Чайковський [18, C. 207] та інші дійшли висновку, що загальні показники реалізації вище вказаних Цілей
є незадовільними, в тому числі і в нашій державі. В результаті чого в наукових колах висловлюються різні
позиції щодо наслідків такої фінансової допомоги та насамперед негативних для країн та суспільства.
Однак переживаючи кризову ситуацію в більшості сферах, показником чого виступає зростання
безробіття та бідності, збільшення державного боргу, поступове зменшення виробництва, інфляційні
процеси, криза в банківській сфері тощо, Україна обрала курс на співпрацю з міжнародними фінансовими
організаціями, щодо залучення поворотних та безповоротних фінансових ресурсів для стабілізації економічної, фінансової, політичної, соціальної ситуації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми правового аналізу міжнародних
фінансових організацій як суб’єктів фінансової системи України проаналізовано в роботах таких науковців,
як: Ю. В. Гаруст, Т. В. Кобзєва, Т. В. Кожухова, А. С. Марина, Я. І. Чайковський та інші.
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Метою статті є дослідження суб’єктів фінансової системи України та виокремлення міжнародних
фінансових організацій такими, що входять до фінансової системи держави як суб’єкти виникаючих
міжнародних відносин.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи позиції науковців щодо визначення категорії
«фінансова система» як правової, вважаємо, що найбільш точне та повне визначення даної дефініції було
надано Ю. В. Гарустом, під яким науковець визначає багаторівневу соціальну систему, яка включає в
себе врегульовану відповідними правовими нормами держави сукупність усіх наявних сфер фінансових
відносин та відповідних суб’єктів таких відносин, які забезпечують збалансоване функціонування та
взаємодію цих певних сфер та здійснюють управління ними [3, с. 30].
Питання включення міжнародних фінансів та міжнародних фінансових відносин до структури
фінансової системи України є дискусійним, адже донедавна даний вид відносин науковці не досліджували
взагалі як складову фінансової системи України. Так, М. І. Карлін говорить, що фінансова система держави
складається з п’яти основних складових [11, с. 15]: державних фінансів; фінансів підприємств та суб’єктів
господарювання; страхування; фінансового ринку; фінансів домогосподарств.
Дещо інша позиція висловлена О. П. Орлюк, де в дослідженнях науковця визначаються дві головні
ланки фінансової системи держави, кожна з яких має чітко встановлений перелік елементів [2, с. 21]:
1) публічні державні та муніципальні фінанси, які включають централізовані та децентралізовані фонди: публічні централізовані фонди (державний та місцеві бюджети); публічні позабюджетні централізовані
фонди (Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві,
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб); державний та муніципальні кредити; державне обов’язкове особисте
і майнове страхування; фонди державних та муніципальних фінансових установ, у тому числі і банків;
децентралізовані державні та муніципальні фонди, які утворюються державними та/або комунальними
підприємствами, яким було передано державне та/або комунальне майно;
2) фінанси суб’єктів господарювання: фонди підприємницьких товариств; фонди непідприємницьких
товариств.
Однак за станом на сьогодні неможливо оминути вагомість фінансових ресурсів міжнародних
фінансових організацій, іноземних держав та донорських установ в економіці України. Лише з 1994 р. з
початку реалізації програми Механізму фінансування системних перетворень від Міжнародного валютного
фонду (далі – МВФ) як найбільшого кредитора отримано 31,3 млрд. дол. США кредитних коштів.
Дані фінансові ресурси надаються державі у разі реалізації низки вимог (проведення в країні реформ у
політичній та економічній сферах, досягнення відповідних показників стабільності розвитку, дефіциту
бюджету, монетарних показників тощо). Основними цілями надання кредитів є підтримка платіжного
балансу країни, поповнення золотовалютних резервів, фінансування дефіциту бюджету, що відповідно
робить можливим проведення грошових реформ, підтримання стабільності валюти [19].
За роки незалежності в Україні вже склалися тенденції до співпраці з окремими міжнародними
фінансовими організаціями, причому систематичне кредитування держава отримує від Міжнародного
банку реконструкції та розвитку (далі – МБРР), Європейського банку реконструкції та розвитку (далі –
ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (далі – ЄІБ) (Таблиця 1). При цьому кожного наступного року
держава отримує більше таких кредитних коштів, порівняно з попереднім. З 1991 р. Україна, у відповідності до статистичних даних Міністерства фінансів України, отримала від Європейського Союзу (далі –
ЄС) 12 млдр. євро та від Світового банку (далі – СБ) 11,9 млрд. дол. США.
Таблиця 1
Обсяги фінансових ресурсів, залучених від міжнародних фінансових організацій
для реалізації інвестиційних проектів у 2014–2018 рр.
МБРР, тис. грн.
ЄБРР, тис. грн.
ЄІБ, тис. грн.
Всього:

2014 р.
2 347 352,9
2 036 700
1 701 674,9
6 085 727,8

2015 р.
4 610 849,7
3 726 852,5
4 460 239,3
12 797 941,5

2016 р.
5 110 849,7
4 343 998,3
4 296 552
13 751 400

2017 р.
5 324 770,5
2 211 170,5
7 226 374,5
14 762 315,5

2018 р.
6 851 513,2
2 354 817,8
6 407 084
15 613 415

Джерело: складено автором на основі даних законів України про державний бюджет України за 2014–2018 роки.
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Щодо коштів, котрі надаються Україні на безповоротній основі, то у відповідності до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» офіційних трансфертів від ЄС, урядів, іноземних
держав, міжнародних організацій, донорських установ надано на суму 2 372 523,8 тис. грн. Крім того, на
сьогодні Україна реалізує значну кількість програм співробітництва, пов’язаних з міжнародною технічною
допомогою. Так, за станом на 01.03.2018 р. Міністерством економіки розвитку та торгівлі України
зареєструвало 188 діючих проектів, при цьому загальна сума допомоги за даними проектам становить
6 032 665 533 дол. США.
З огляду на таку тенденцію та досліджуючи проблематику функціонування фінансової системи
держави, її сутність та структуру, О. Р. Романенко вказує на існування п’яти сфер фінансових відносин в Україні,
які відповідно і утворюють п’ять складових елементів структури фінансової системи: 1) рівень світового
господарства (міжнародні фінанси: міжнародний фінансовий ринок, фінанси міжнародних організацій,
фінанси міжнародних інституцій); 2) рівень макроекономіки (державні фінанси: державні та місцеві бюджети,
державні цільові фонди, фінанси державного сектору, державний кредит); 3) рівень мікроекономіки (фінанси
суб’єктів господарювання: фінанси підприємств та організацій); 4) фінансовий ринок (ринок грошей, цінних
паперів, фінансових послуг, кредитних ресурсів); 5) страхування (соціальне, особисте, майнове, страхування
ризиків в підприємницькій діяльності, страхування відповідальності) [17, с. 54].
Аналізуючи позиції вчених та положення норм чинного законодавства України, на нашу думку,
найбільш повна структура фінансової системи України була визначена в роботах Ю. В. Гаруста, який запропонував окреслити структуру фінансової системи держави, поклавши в основу критерій – сфери фінансових відносин. Як результат, виділено п’ять основних складових [3, с. 31]: міжнародні фінансові
відносини; державні фінансові відносини; місцеві та комунальні (регіональні) фінансові відносини;
фінансові відносини суб’єктів господарювання; фінансові відносини домогосподарств (фізичних осіб).
Враховуючи той факт, що ми досліджуємо фінансову систему на основі наукових розробок Ю. В. Гаруста
та Т. В. Кобзєвої, адже вважаємо їх такими, що відповідають актуальним питанням функціонування та
побудови фінансової системи України, при цьому вони зазначають, що фінансова система є системою,
котра включає сфери фінансових відносин та суб’єктів, які здійснюють збалансоване їх функціонування.
На нашу думку, міжнародні фінансові відносини – це системи відносин, які є складовою фінансової системи держави між суб’єктами міжнародної економіки з приводу акумулювання, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів та міжнародних фінансових потоків.
Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку
реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та
Багатостороннього агентства за гарантіями інвестицій» №2402-ХІІ від 03.06.1992 р. поклав початок
співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями, найбільш привабливим для України при
цьому виступив Міжнародний валютний фонд [4].
Для фінансової системи України є характерною подвійність суб’єктів, котрі здійснюють збалансоване
функціонування міжнародних фінансових відносин. Адже в даній сфері завжди є донор та реципієнт. В межах
даного дослідження основними донорами виступають міжнародні фінансові організації, а реципієнтом при
цьому є Україна через органи державної влади. Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх
запозичень належить державі в особі члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування
та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки (міністр
фінансів України), за дорученням Кабінету Міністрів України (п. 2 ч.1 ст. 16 Бюджетного кодексу України)
[1]. При цьому саме Кабінет Міністрів України визначає основні умови здійснення державних запозичень, у
тому числі основні умови кредитних договорів. Саме Міністерство фінансів України відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» № 375 від
20.08.2014 р. одним із основних завдань своєї діяльності має забезпечення формування та реалізацію єдиної
державної фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними державами, банками і міжнародними
фінансовими організаціями [15]. Також у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» № 153
від 15.02.2002 р. Міністерство економічного розвитку та торгівлі є відповідальним за надіслання офіційних
запитів до міжнародних організацій щодо залучення міжнародної технічної допомоги [16].
Таким чином, поряд з такими суб’єктами фінансової системи, котрі забезпечують та контролюють
функціонування міжнародних фінансових відносин як органами державної влади, зокрема Кабінету
Міністрів, міністерств, Верховної Ради України як контролюючого та погоджувального органу в даній сфері,
міжнародні фінансові організації також входять до побудови даної системи (за суб’єктивною ознакою).
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Для реалізації головних завдань органів державної статистики, визначених ст. 12 Закону України «Про державну статистику» № 2614-ХІІ від 17.09.1992 р. [5], затверджено наказом Державної служби
статистики України № 330 від 16.11.2015 р. Статистичний класифікатор органів державного управління,
що є чинним за станом на сьогодні та введено в дію з 04.04.2017 р. [14]. Органами державного управління
визначені:
– міністерства, центральні органи виконавчої влади, органи державної влади зі спеціальним
статусом, органи законодавчої та судової влади, інші державні органи та установи, що забезпечують
здійснення повноважень Верховної Ради України, Президентом України, Кабінету Міністрів України;
– місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
– державні наукові організації, державні корпорації, творчі спілки тощо, на які відповідними
нормативно-правовими актами покладено функції з управління державним майном у конкретній
сфері.
Таким чином, на законодавчому рівні визначено, що жодні міжнародні фінансові організації та
установи не мають управлінських функцій в Україні та як результат не являються суб’єктами управління
фінансовою системою держави.
Отже, світові глобалізаційні процеси є головною передумовою для зміцнення фінансових відносин
між державами та побудови ефективної фінансової системи в країні. Відповідно, співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями та установами, спрямоване на залучення фінансових коштів, сприяє
підвищенню стабільності фінансової системи України. Саме тому актуальним для нашої країни залишається питання формування дієвого механізму залучення таких коштів та їх подальше спрямування в середині
країни для реалізації відповідних програм економічної та соціальної розбудови держави. Як результат,
ми спостерігаємо вагомий вплив міжнародних фінансових організацій та установ на економіку країни та
фінансову систему держави, але такий вплив відбувається лише в межах фінансування проектів і програм
та кредитування, інвестування та надання грантів тощо. Однак дані організації мають подвійну правову природу: з одного боку, вони є суб’єктами фінансової системи як учасники міжнародних фінансових
відносин, а з іншого, – вони відокремлені від управлінської сфери в державі та розподілу наданих
фінансових ресурсів.
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