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УДК 336.77  Здобувач Ю.В. Шушкова1 – Львівська КА 

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ  
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Розглянуто інституційну структуру фінансової системи вітчизняної економіки. 
Висвітлено основні риси процесу становлення вітчизняного інституційного фінансо-
вого сектору. Досліджено формування вітчизняних інституцій в умовах переходу до 
ринкової економіки. 

Ключові слова: інституційна структура, інституції, фінансова система, фінан-
совий сектор, вітчизняна економіка, національна економіка. 

Вступ. Інституційні засади формування та розвитку фінансово-еконо-
мічних систем є головними в економічній теорії та господарській практиці. 
Деякі аспекти інституційної динаміки і розвитку відповідних явищ у суспіль-
стві та фінансовій сфері досліджували вчені-економісти і науковці: Дж. Ком-
монс, М. Кондратьєв, Ф. Ліст, К. Маркс, К. Менгер, Ф. Хайєк, Й. Шумпетер 
та ін. Особливу роль інституційним чинникам в економіному розвитку сус-
пільства відводили у своїх працях Т. Веблен, Г. Мінз, У. Мітчел та ін. На су-
часному етапі розвитку економічних відносин інституційні основи висвітле-
но в наукових дослідженнях Д. Ачемоглу, Г. Беккера, Дж. Б'юкенена, Дж. 
Гелбрейта, А. Грайва, Д. Канемана, Р. Коуза, Д. Норта, Е. Остром, Г. Саймо-
на, О. Уільямсона, М. Фогеля, Р. Нельсона й ін. 

Серед вітчизняних економістів, які вивчають проблеми розвитку ін-
ституційного середовища, можна відзначити: В. Гейца, А. Гриценка, В. Де-
ментьєва, В. Мандебури, І. Малого, Ю. Павленка, О. Прутської, Р. Пусто-
війта, В. Соболева, В. Тарасевича, О. Чаусовського, О. Яременка та ін. 

Останнім часом проблематику інституційного середовища у фінансо-
вому секторі економіки досліджують як теоретики, так і фінансисти-практи-
ки. Ці аспекти висвітлено в наукових дослідженнях та публікаціях В. Базиле-
вича, В. Бодрова, О. Василика, А. Гальчинського, Ю. Дяченка, І. Каракуло-
вої, В. Корнеєва, Т. Кричевської, І. Лютого, Т. Меркулової, В. Міщенко, 
О. Мозгового, А. Мороза, С. Науменкової, Ю. Прозорова, Ф. Федосова, І. Чу-
гунова, С. Юрія й ін. На сьогодні дедалі актуальнішим є питання розвитку фі-
нансового сектору сучасної міжнародної фінансової системи. 

Мета дослідження. Розглянути сутність інституційної структури фі-
нансової системи вітчизняної економіки й основні риси процесу вітчизняного 
інституційного становлення фінансового сектору в умовах трансформаційної 
економіки. 

Виклад основного матеріалу. Поглиблення та активізація інтегра-
ційних процесів у нинішніх умовах розвитку національних економік зокрема 
і міжнародної економіки загалом потребують більш детального і глибокого 
вирішення питань, пов'язаних з особливостями функціонування сучасної фі-
нансової системи і розбудови нової фінансової архітектури і її інституційної 
структури. Вітчизняна економіка сьогодні в післякризовий період зазнає ве-
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личезних економічних перетворень як в основних, пріоритетних і стратегіч-
них галузях, так і в допоміжних [7, с. 10]. 

Міжнародна фінансова система формувалася досить давно. Проте "ос-
новні якісні зміни, що визначили розвиток світової фінансової системи" [1, с. 
10], сталися в останні 30 років минулого століття. Розвиток і функціонування фі-
нансової системи відбуваються у складних умовах, умовах посилення концен-
трації фінансово-промислового капіталу; інтернаціоналізації фінансових ринків; 
глобалізації фінансових потоків тощо [9, с. 13]. Подальшому розвиткові міжна-
родної фінансової системи сприяли організаційні й технічні заходи (рис. 1). 

 
Рис. 1. Класифікація основних заходів розвитку міжнародної фінансової системи 

(Джерело. Складено автором на основі аналізу наукових публікацій [7, с. 12]) 
Проаналізувавши розвиток міжнародної фінансової системи, бачимо, 

що у вітчизняній науковій літературі підходи щодо трактування терміна "фі-
нансова система" дещо відрізняються від його трактування в зарубіжних дже-
релах. Фінансову систему розглядають як систему фінансових відносин і як 
сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими по-
токами [3, с. 25]. Крім цього, розгляд фінансової системи на основі узагаль-
нення її внутрішніх сутнісних ознак зводиться до розгляду категорії "фінан-
си". За сутнісними ознаками система фінансів "є сукупністю відносно відок-
ремлених, але взаємопов'язаних фінансових відносин", які відображають спе-
цифічні форми та методи розподілу й перерозподілу ВВП. За принципом 
функціонального призначення основні елементи системи фінансів забезпечу-
ють утворення, розподіл та використання доходів і грошових коштів [7, с. 39; 
4, с. 28; 10, с. 30]. 

Проте за організаційною побудовою фінансова система є сукупністю 
фінансових органів, установ, інститутів, які безпосередньо управляють фі-
нансовими потоками, тобто визначають відносини між позичальниками і ти-
ми, хто заощаджує, включаючи як грошові відносини, так і податкові, бю-
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джетні та інші. Аналіз наукових публікацій з цієї тематики вітчизняних на-
уковців дає підстави стверджувати, що під час розгляду суті фінансової сис-
теми в її основу закладено інституційний підхід. Такої ж думки вважає і про-
відний вчений М.І. Савлук, який стверджує, що "…це відкриває шлях до 
включення в організаційну модель фінансової системи таких органів держав-
ного управління, як Міністерство фінансів, Податкова адміністрація, Держав-
не казначейство, Національний банк із закріпленням керівної ролі в цій моде-
лі за Міністерством фінансів та підпорядкуванням управління всією фінансо-
вою системою інтересам бюджету". 

Особливості визначення суті терміна "фінансова система", її функцій, ар-
хітектура та окремі елементи безпосередньо пов'язані насамперед з економічним 
устроєм держави. Зарубіжні автори розглядають термін "фінансова система" як 
сукупність фінансових ринків, фінансових інститутів та фінансових інструмен-
тів [7, с. 40; 8, с. 47]. Згідно з наведеною вище суттю фінансової системи та її ха-
рактеристикою, виділяють основні функції фінансової системи (рис. 2). 

 
Рис. 2. Класифікація функцій фінансової системи  

(Джерело. Складено автором на основі [1; 3; 7, с. 40]) 
Отже, під час розгляду суті, умов і функцій фінансової системи захід-

ними вченими та науковцями переважають інституційні підходи, а не фінан-
сові відносини, а участь відповідних інституційних одиниць у процесах руху 
грошових коштів між тими, хто володіє фінансовими ресурсами, і тими, хто 
має в них потребу. Отже, фінансова система за основними потоками фінансо-
вих ресурсів – це поєднання ринків, інститутів, організацій, установ, фірм із 
надання фінансових послуг, тобто фінансових посередників [7, с. 40; 5, с. 75; 
12, с. 22]. Досліджуючи фінансовий сектор, передусім його аналіз здійсню-
ється з позицій інституційного підходу. І, на думку вітчизняних економістів, 
до інституційної інфраструктури належать господарські суб'єкти як такі, що 
формують фінансовий сектор економіки [11, с. 9]. 

Відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України 
[6], вітчизняний фінансовий сектор є певною сукупністю інституційних оди-
ниць, що згруповані за окремими підсекторами. Автори монографії [7] вва-
жають, що "застосування терміна "інституційна одиниця" є важливим з огля-
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ду на спрямованість грошових потоків" [7, с. 42]. У цій же монографії автори 
зауважують, що "інституційна одиниця – це юридична особа, яка правочинна 
контролювати власні фінансові ресурси: володіти активами та пасивами, бра-
ти на себе зобов'язання, займатися господарською діяльністю і укладати уго-
ди з іншими юридичними особами". 

Ефективність функціонування фінансової системи в сучасних умовах, 
умовах трансформаційних і глобалізаційних процесів, які стрімко розвива-
ються, визначається наявністю стабільних і стійких зв'язків між окремими 
елементами (інституційними одиницями), які забезпечують єдність, ціліс-
ність системи та відповідне надійне виконання закріплених за цією системою 
функцій. Як уже зазначено вище, за організаційною побудовою фінансова 
система – це відповідна сукупність інституційних одиниць, які спеціалізу-
ються як на фінансових послугах, так і на управлінні фінансовими процесами 
та фінансовими потоками, а також на фінансовому регулюванню (рис. 3). 

Фінансовими регуляторами вітчизняної фінансової системи є Наці-
ональний банк України, а також спеціалізовані установи, які забезпечують 
регулювання фінансових процесів на ринку цінних паперів, – Державна комі-
сія цінних паперів та фондового ринку України, ринку фінансових послуг, 
зокрема на страховому ринку – Національна комісія регулювання фінансових 
послуг України. Фінансові регулятори, крім того, що забезпечують належне 
регулювання інституційних одиниць фінансової системи, ще й впливають на 
ситуацію на фінансових ринках (грошей, капіталу, похідних фінансових 
інструментів тощо) через підсистеми фінансового забезпечення, за допомо-
гою яких проводиться ефективне втілення наявних фінансових відносин як у 
просторі та часі, так і у вартісному вимірі. 

Як показує практичний досвід, підсистеми фінансового забезпечення 
(платіжна, розрахункова, валютна, облікова, податкова) є досить дієвими і 
динамічними, з огляду особливостей національної системи електронних пла-
тежів, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також усієї гами 
(діапазону) інструментів і технологій, які використовують на фінансових 
ринках [7]. У сфері підсистем фінансового забезпечення особливо важливе 
значення відводиться платіжній системі, яка забезпечує переказ грошей як у 
межах держави (внутрішньо-державна платіжна система), так і між країнами 
(міжнародна платіжна система). Державне управління вітчизняною фінансо-
вою системою, як видно з рис. 3, здійснюють такі державні органи, як: Мініс-
терство фінансів, Податкова адміністрація, Державне казначейство, а також 
Національний банк України. 

Елементами фінансової інфраструктури є допоміжні фінансові організації, 
такі як: фондові, валютні та товарні біржі, а також депозитарії, реєстратори і збе-
рігачі. Крім цього, ефективне функціонування фінансової системи забезпечується 
інформаційними системами і мережами, а також глобальними комп'ютерними та 
телекомунікаційними мережами, які формують єдину міжнародну систему. 

Висновки. Фінансовій системі відводиться ключова роль становлен-
ня, формування та ефективне функціонування держави як у суспільному ус-
трої, так і в економічному розвиткові країни. 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10 

4. Економіка, планування та управління в галузях 291 

 
Рис. 3. Інституційна структура вітчизняної фінансової системи  

(Джерело: складено автором на основі аналізу [1, 3, 7]) 
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У країнах із трансформаційною економікою розвиток фінансової сис-
теми має основне значення поряд з іншими сферами діяльності держави. 
Значна частина вітчизняних учених-економістів, науковців та економістів-
практиків дотримуються того, що формування ефективної фінансової системи 
загалом та розвиток окремих її інституційних складових є основою переходу 
від адміністративно-командної економіки до ринкової з усіма її аспектами, а 
реструктуризація галузей економіки та її стабілізація і ефективний розвиток 
неможливі без належного формування національної фінансової системи. 
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Шушкова Ю.В. Институциональная структура финансового сек-
тора отечественной экономики 

Рассмотрена институциональная структура финансовой системы отечественной 
экономики. Раскрыты основные особенности процесса становления отечественного 
институционального финансового сектора. Исследовано формирование отечествен-
ных институтов в условиях перехода к рыночной экономике. 

Ключевые слова: институциональная структура, институты, финансовая систе-
ма, финансовый сектор, отечественная экономика, национальная экономика. 

Shushkova Yu.V. Institutional structure of financial sector of the do-
mestic economy 

The institutional structure of financial system of the domestic economy is reviewed. 
The basic features of the process of domestic institutional financial sector are revealed. 
Formation of local institutions in the transition to a market economy is analyzed. 

Keywords: institutional structure, institutions, financial system, financial sector, do-
mestic economy, national economy. 
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5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ГАЛУЗІ 

УДК 614.843 (075.32) Проф. Е.М. Гуліда, д-р техн. наук;  
І.О. Мовчан, канд. техн. наук – Львівський ДУ БЖД 

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РИЗИКУ ПРОЦЕСУ 
ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖІ В МІСТІ 

На підставі аналізу основних положень теорії надійності отримано залежності 
для визначення кількісної величини організаційного ризику процесу ліквідації поже-
жі. Отримані залежності дають змогу прогнозувати значення організаційних ризиків 
для реалізації пожежної безпеки об'єктів захисту та її наслідків для людей і матері-
альних цінностей, що є дуже важливим для процесу ліквідації пожежі в місті. 

Ключові слова: пожежний ризик, пожежа, частота появи пожежі, інтенсивність 
відмов, імовірність безвідмовної роботи, імовірність відмови. 

Сучасний стан проблеми. Гасіння пожеж у містах України потребує 
високоефективної оперативно-тактичної діяльності пожежно-рятувальних 
частин міста під час виникнення пожежі, а саме надійності технологічного 
процесу гасіння, високої професійної майстерності пожежників, їх бойової 
готовності, мобільного оперування тактикою гасіння, надійності пожежної 
техніки та відповідного пожежного спорядження на кожній технологічній 
операції тощо [1]. 

Всі споруди міста мають велике пожежне навантаження (наприклад, 
житлові споруди 70…80 кг/м2, адміністративні – 100…110 кг/м2, виробничі 
споруди категорії А – 160…170 кг/м2), яке під час виникнення загорань по-
лум'я впродовж 10-15 хв може поширюватися на значну площу [2, 3]. Така 
ситуація потребує необхідності швидкого й обґрунтованого вибору опти-
мального варіанта технології та технічного спорядження для ефективної опе-
ративно-тактичної діяльності пожежно-рятувальної частини з метою досяг-
нення успішного та якісного результату – ліквідації пожежі, рятування людей 
та майна, що знаходяться в осередку пожежі. З аналізу існуючих методів ви-
бору варіанта технології гасіння пожежі для відповідного об'єкта міста вид-
но, що на сучасному етапі відсутні обґрунтовані методики прийняття опера-
тивних рішень стосовно проведення пожежно-рятувальних робіт, вибору не-
обхідного технічного спорядження тощо. Вибір можливого варіанта гасіння 
пожежі в більшості випадків залежить від суб'єктивних поглядів керівника 
гасіння пожежі. 

Тому в разі виникнення пожежі та для її швидкої ліквідації велике 
значення має вибір обґрунтованих чинників стосовно оперативно-тактичної 
діяльності пожежно-рятувальних частин міста під час виникнення пожежі. У 
цьому випадку для такого вибору найбільш доцільно розглянути організа-
ційний ризик процесу ліквідації пожежі та розробити метод його визначення 
залежно від ризиків усіх складових цього процесу. Таке становлення питання 


