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інфраструктури. Досліджено: підходи до формування складу фінансової інфраструктури, 
завдань та призначення її складових елементів; удосконалення організації визначеної 
системи через удосконалення механізму державного регулювання її формування та 
розвитку. Проаналізовано стан розвитку інфраструктури фінансового ринку України, 
досліджено особливості побудови та функціонування її структурних елементів. 
 
The article considers the economic content, composition and features of the financial 
infrastructure. The article examines: approaches to the formation of the composition of the 
financial infrastructure, the tasks and the role of its constituent elements; improvement of the 
organization of this system through the improvement of the mechanism of state regulation of its 
formation and development. The state of development of the infrastructure of the financial market of 
Ukraine is analyzed and the features of construction and functioning of its structural elements are 
investigated. 
 
В статье рассмотрены экономическое содержание, состав и особенности построения 
финансовой инфраструктуры. Исследовано: подходы к формированию состава финансовой 
инфраструктуры, задач и роли её составляющих элементов; усовершенствование 
организации этой системы через усовершенствование механизма государственного 
регулирования её формирования и развития. Проанализировано состояние развития 
инфраструктуры финансового рынка Украины и исследованы особенности построения и 
функционирования ёё структурных элементов. 
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Вступ. Основою сталого розвитку національної економіки будь-якої країни є розвиток реального 

сектору економіки, вплив на діяльність якого здійснюється багатьма зовнішніми та внутрішніми чинниками. 
Дослідження теорії і практики створення та функціонування складових фінансової інфраструктури до 
останнього часу здійснювалося без урахування особливостей ринкової побудови економіки на засадах 
командно-адміністративної системи, що не відповідає вимогам часу. Оптимізація складу, ефективне 
функціонування та співпраця елементів фінансової інфраструктури є головною умовою проведення реформ. А 
тому дослідження проблематики створення дієвої вітчизняної фінансової інфраструктури в умовах фінансової 
кризи та невизначеності ринку є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень. Питання створення та функціонування фінансової інфраструктури 
висвітлювалися в працях В.М. Федосова, С.І. Юрія, О.Д. Василика, Н.В. Стукало, О.І. Школьника, В.М. 
Опаріна, С. Льовочкіна, О.І. Іваницької та інших провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників. Науковий 
доробок в цій галузі ґрунтовний та має суттєве практичне значення. Однак, результати досліджень авторів не в 
повній мірі охоплюють всі аспекти та особливості формування вітчизняної фінансової інфраструктури, 
обумовлені ринковими вимогами, що обґрунтовує доцільність проведення подальших досліджень за 
актуальними напрямками в зазначеній галузі.  

Мета статті – визначення та узагальнення особливостей формування фінансової інфраструктури на 
сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки. 

Результати дослідження. «Фінансова інфраструктура» – визначення відносно нове і є результатом 
розвитку теорії і практики фінансів. Фінансова інфраструктура представляє собою розгалужену відносно 
відокремлену сукупність інститутів та елементів, діяльність яких має на меті забезпечення сприятливих умов 
для функціонування фінансової системи. Необхідною умовою ефективного функціонування фінансової 
інфраструктури в будь-якій країні є взаємоузгодженість та відлагоджений механізм взаємодії трьох напрямків: 

І. Правове забезпечення. 
ІІ. Організаційне забезпечення. 
ІІІ. Інструментальне наповнення.  
Склад фінансової інфраструктури в різних аспектах подано в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Загальна та організаційна фінансова інфраструктура 
Інституційна сукупність фінансової інфраструктури 

(загальна фінансова інфраструктура) 
Система органів 
управління 
фінансами 

Нормативно-
законодавча база 

Кадровий сектор Інфраструктура 
фінансового ринку 

Сектор 
спеціалізованого 
виробництва 

Організаційна фінансова інфраструктура [1] 
Управлінська фінансова 
інфраструктура 

Інституційна фінансова 
інфраструктура 

Обслуговуюча фінансова 
інфраструктура 

Фінансова інфраструктура як складова інфраструктури економіки [2, С. 79] 
інститути інституції 

умови та правила, а також механізми їх дотримання у 
фінансових відносинах, що виникають між 
інституціями фінансової інфраструктури 

- фінансові підрозділи корпорацій; 
- фінансові інституції; 
- органи, на які покладено функції державного 
управління фінансовою сферою; 

- суб’єкти, які забезпечують рух фінансових фондів. 
 
Механізм побудови фінансової інфраструктури країни досить складний. Специфічними особливостями, 

що впливають на цей процес, можна вважати:  



1) фінансова інфраструктура не обмежується сферою функціонування фінансів – її інституційне 
наповнення водночас обслуговує також сектори економічної інфраструктури; 

2) тісний взаємозв’язок фінансової інфраструктури з фінансовим ринком, що є невід’ємною частиною 
як ринкової економіки, так і фінансової системи [1]; розвиток елементів фінансової інфраструктури, в аспекті 
основи цілісної вітчизняної фінансової системи, ефективний лише за умови реалізації «концепції сталого 
розвитку фінансового ринку» [3, С. 5]; 

3) надання фінансових послуг – «операцій з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах 
третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок третіх осіб…з метою отримання прибутку або збереження 
реальної вартості фінансових активів» [4] – які за своїми специфічними характеристиками є складовими 
інструментарію як ринку фінансових послуг та фінансового ринку, так і фінансової інфраструктури; 

4) суперечливість в наукових підходах та практиці побудови оптимальної системи складових елементів 
фінансової інфраструктури.  

У сучасній вітчизняній теорії фінансів відсутній обґрунтований підхід до формування складу 
фінансової інфраструктури, завдань та призначення її складових елементів. В результаті аналізу досліджень 
фахівців в галузі створення та функціонування фінансової інфраструктури виділяється безліч її складових та 
рівнів: екологічна, технологічна, соціальна, транспортна, інноваційна, організаційна, фінансово-кредитна, 
наукова, кадрова; загальна та спеціалізована, а також глобальний та локальний її рівень; сукупність 
законодавчих та регуляторних структур, що забезпечують функціонування фінансового сектору; сукупність 
фінансових ринків, фінансових інститутів та фінансових інструментів [6]. Однак, кожна із розроблених 
класифікацій не враховує всі аспекти та особливості формування та механізму функціонування фінансової 
інфраструктури: в деяких побудовах не розглянуто державні фінанси, в інших – фінансові посередники; одні 
дослідники ґрунтуються на інституційному підході до розуміння ролі та призначення фінансової 
інфраструктури, інші – на секторальному підході.  

Досліджуючи вітчизняну практику побудови фінансової інфраструктури, слід враховувати, що 
фінансова інфраструктура є похідною від фінансової системи країни [7]. А тому механізм та методологія 
формування фінансової інфраструктури мають бути узгоджені з особливостями вітчизняних фінансових 
відносин та відображати організацію фінансів. Кожна країна створює специфічну за співвідношенням 
елементів, повноваженнями, призначенням та завданнями фінансову інфраструктуру, а також нормативно-
правове регламентування фінансово-економічних відносин [7].  

Орієнтованість на розвинену фінансову інфраструктуру є передумовою ефективного функціонування 
фінансів, оптимального перерозподілу фінансових ресурсів, мінімізації інституційної деформації та 
деструктивного впливу на фінансову систему зокрема та національну економіку в цілому, забезпечення 
інноваційного розвитку національної економіки та забезпечення фінансової стабільності.  

Практика дослідження питань побудови фінансової інфраструктури довела ефективність організації 
означеної системи через удосконалення механізму державного регулювання її формування та розвитку. 
Теоретико-методологічна складова фінансової інфраструктури базується на певних видах інфраструктури, що 
з’явилися в результаті еволюції фінансових відносин. А тому фінансовій інфраструктурі притаманні 
властивості та особливості функціонування ринку. З іншого боку, фінансова інфраструктура є результатом 
розвитку фінансової системи, і щодо «решти секторів реальної економіки виступає обслуговуючим, 
перетворюючим та стимулюючим елементом» [5]. Протидія негативним зовнішнім чинникам, що впливають на 
розвиток фінансової системи зокрема та економіки в цілому, можлива лише за умови ефективного 
функціонування фінансової інфраструктури. Проте, система державного регулювання цієї галузі на сьогодні не 
відповідає вимогам світових стандартів – державна політика вирізняється, головним чином, здійсненням 
ситуаційного контролю та хаотичністю управління структурними складовими фінансової інфраструктури; 
спостерігається неузгодженість між собою елементів фінансової інфраструктури на ринкових засадах.  

Реформування системи державного управління фінансовою інфраструктурою має базуватися на 
впровадженні сучасних ринкових механізмів та інструментарію державної фінансової політики. На 
національному рівні особливу увагу слід приділити адаптації до європейських стандартів ключових елементів 
фінансової системи: грошово-кредитного інструментарію, валютного та емісійного регулювання [5]. Сталий 
розвиток вітчизняної фінансової системи стане передумовою ефективного розвитку та функціонування всіх 
інституцій та інститутів фінансової інфраструктури.  

Далеко не останню роль в механізмі формування фінансової інфраструктури України відіграє 
фінансова глобалізація, що вимагає постійного моніторингу фінансового середовища, виявлення проблем у цій 
сфері та розробки дієвого механізму їх вирішення. Найбільш складним питанням, що постає перед країною в 
світлі фінансової глобалізації, є пошук оптимальної моделі фінансової інфраструктури, яку доцільно 
запровадити на певному етапі розвитку країни. При цьому фахівцями вивчається досвід побудови фінансової 
інфраструктури в зарубіжних країнах. Однак, слід зазначити, що використання зарубіжного досвіду є бажаним, 
але повністю «копіювати» модель розвитку фінансової системи є неприйнятним: необхідне визначення 
«власних геофінансових пріоритетів…в історичній перспективі та урахування наслідків його [фінансового 
досвіду] перенесення на національний грунт», «в умовах розробки концепції входження держави в ЄС, слід 
враховувати відмінності європейської фінансової системи та комунітарної політики» [5]. 



Таким чином, запровадження сучасної дієвої фінансової політики сприятиме розвитку фінансової 
інфраструктури України в контексті фінансово-економічного розвитку на національному та регіональному 
рівнях.  

Поглиблений аналіз сучасної фінансово-економічної ситуації довів необхідність дослідження 
фінансової інфраструктури в контексті фінансового ринку. Фінансовий ринок представляє собою механізм 
перерозподілу фінансових активів між окремими суб’єктами підприємницької діяльності, державою, 
населенням, міжнародними фінансовими інститутами [1]. Інфраструктура фінансового ринку – це сукупність 
інститутів, установ, організацій, технологій, норм, систем, що забезпечують, регулюють та створюють умови 
для нормального, безперебійного, багаторівневого функціонування фінансового ринку та взаємодії його 
суб’єктів на основі купівлі-продажу фінансових активів [3]. 

Аналізуючи стан розвитку інфраструктури фінансового ринку України, можна означити певні 
проблеми її функціонування та розвитку, а саме: 

1) з позиції міжнародних стандартів та рекомендацій є неузгодженість елементів інфраструктури 
фінансового ринку; 

2) різні дослідники виділяють в інфраструктурі фінансового ринку різну сукупність елементів; 
3) низький рівень розвитку фондового ринку та сектору небанківських кредитно-фінансових структур. 
Характерною особливістю структурних елементів інфраструктури фінансового ринку є те, що вони 

можуть функціонувати як юридичні і неюридичні особи, на комерційній та некомерційній основі, як 
монополісти і конкурентні установи [3]. Натомість, відокремленою від інших складових фінансової 
інфраструктури інфраструктуру фінансового ринку вважати помилково. Особливо регламентованою є 
«співпраця» елементів інфраструктури фінансового ринку з елементами управлінської фінансової 
інфраструктури з приводу сертифікації та ліцензування діяльності.  

Ефективність функціонування фінансового ринку на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки 
багато в чому залежить від інформаційного забезпечення. Своєчасна, достовірна, повна інформація щодо умов 
та параметрів функціонування фінансового ринку, а також факторів впливу на механізм функціонування 
фінансового ринку, має забезпечити його сталий розвиток. Тому важливою складовою інфраструктури 
фінансового ринку має стати інформаційна складова, що поєднає в собі технічні та технологічні елементи 
інформаційного забезпечення. В означеному контексті мається на увазі об’єднання інститутів інфраструктури, 
що забезпечать рух інформації та інформаційних продуктів, оперативність структурування та оновлення 
інформаційної бази фінансового ринку з метою ефективного виконання останнім своїх функцій.  

Окремо необхідно розглянути механізм функціонування сектору депозитного, договірного та 
інституційного посередництва у складі інфраструктури фінансового ринку. Формування інфраструктури 
фінансового ринку передбачає залучання до процесу різноманітних груп посередників, консультантів, 
депозитарних і клірингових установ, фахівців з купівлі-продажу фінансових інструментів. Посередницька 
діяльність у складі інфраструктури фінансового ринку підвищує якість надаваних фінансових послуг, 
ефективність функціонування прямих та непрямих учасників фінансового ринку, сприяє зменшенню рівня 
системних ризиків, притаманних фінансовому ринку. Особливістю функціонування посередників фінансового 
ринку є те, що вони водночас мають статус як інвесторів, так і емітентів фінансових інструментів, і в процесі 
своєї діяльності співпрацюють майже зі всіма підсистемами інфраструктури фінансового ринку. Склад 
посередницької складової інфраструктури фінансового ринку визначається певними параметрами, а саме: 
моделлю розвитку фінансового ринку у конкретній країні, стратегією розвитку економіки в певний період часу 
за певних умов, економічним та фінансовим потенціалом країни.  

Таким чином, хоча всі структурні елементи інфраструктури фінансового ринку діють в окремих 
сегментах, виконуючи певні функції, вони сприяють реалізації основної функції інфраструктури – пов’язувати 
сектори оберту і обслуговування фінансових активів та забезпечувати організаційно-економічні умови для 
сталого розвитку фінансового ринку в цілому [3].  

Висновки. В результаті проведеного дослідження визначено особливості формування фінансової 
інфраструктури на сучасному етапі розвитку економіки України, а саме: 

І. Досліджуючи вітчизняну практику побудови фінансової інфраструктури наголошено на необхідності 
її побудови з урахуванням особливостей формування вітчизняних фінансових відносин; організації фінансової 
інфраструктури через удосконалення механізму державного регулювання її формування та розвитку. 
Реформування системи державного управління фінансовою інфраструктурою має базуватися на впровадженні 
сучасних ринкових механізмів та інструментарію фінансової політики з урахуванням європейських стандартів 
їх побудови.  

ІІ. В умовах впливу глобалізаційних процесів, з урахуванням зарубіжного досвіду побудови фінансової 
інфраструктури, створення та впровадження оптимальної моделі фінансової інфраструктури з метою 
забезпечення фінансово-економічного розвитку країни.  

ІІІ. Дослідження особливостей побудови інфраструктури фінансового ринку В умовах невизначеності 
ринку важливою складовою інфраструктури фінансового ринку має стати інформаційна складова, що поєднує 
інститути інфраструктури, які забезпечують ефективний та стабільний оберт інформації та інформаційних 
продуктів на фінансовому ринку. Формування інфраструктури фінансового ринку передбачає залучання до 
процесу різноманітних груп посередницьких структур. Склад посередницької складової інфраструктури 



фінансового ринку визначається моделлю розвитку фінансового ринку, а також стратегією розвитку економіки 
та рівнем фінансово-економічного потенціалу в певній державі.  

Створення в Україні ефективної фінансової інфраструктури має забезпечити сталий розвиток 
економіки, фінансову стабільність економічної системи та мінімізувати негативний вплив на систему зовнішніх 
та внутрішніх чинників.  
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