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Подальший економічний розвиток України, поряд із 

використанням новітніх технологій, телекомунікацій та 
інформаційного простору, потребує створення відповідної бази 
для функціонального ринку національного капіталу, важливою 
складовою якого є фінансові послуги, а також посилення впливу 
фінансових інструментів та ці процеси. 

Сфера фінансових послуг – одна з найперспективніших галузей 
економіки, що швидко розвивається. Вона охоплює широке поле 
фінансових послуг, які надаються фінансовими інститутами: 
банками, інвестиційними, страховими та лізинговими компаніями, 
ломбардами, різними фондами та біржами. Весь спектр 
фінансових послуг дістав широке висвітлення в цьому збірнику і, 
на наш погляд, буде корисним нашому читачеві 
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стандартів, вводяться єдині правила продажу та купівлі 
фінансових інструментів та подальшого її обігу, що дає змогу 
створити цільну систему та ще більш вдосконалювати  роботу 
ринків цінних паперів та отримання економічних вигід для всіх 
учасників. Українському ринку цінних паперів сьогодні 
доводиться конкурувати з іншими ринками країн, що 
розвиваються, проте і в Україні також є достатня кількість 
емітентів та інвесторів, розвивається інфраструктура та 
вдосконалюється система електронної торгівлі, яка притаманна 
провідним міжнародним ринкам цінних паперів. 

Література: 
1 .Музиченко Г.Г. Формування та розвиток світового ринку 

цінних паперів в умовах економічної глобалізації/ Г.Г. Музиченко. 
–Д.: 2012.-20 с. 

2 .Баторшина А.Ф. Формування моделі ринку цінних 
паперів в трансформаційних економіках / А.Ф. Баторшина.-К.: 
2013.-15с. 

3 .Ільченко В. Сучасний стан вітчизняного ринку 
державних цінних паперів //Ринок цінних паперів України. Вісник 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2009. – 
5-6. – С. 57-61. 

 

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ 
НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Дріль Н.В. 

Асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та 
регіонального розвитку 

Харківський національний університет міського господарства і 
м. О.М. Бекетова 

 
Сьогодні на фінансовому ринку в Україні функціонує 

107 банків, 343 страхові компанії, 1158 інститутів спільного 
інвестування, 300 компаній по управлінню активами, 
65 недержавних пенсійний фондів, кредитні  спілки та інші 
установи, які пропонують фінансові послуги [7,6,4]. Також 
активно з`являються хайпи, фінансові піраміди та різного роду 
інші шахрайські схеми. Кожна з фінансових установ зацікавлена 
в пропозиції та продажі фінансових послуг лише своєї 
організації, а знання пересічного громадянина недостатні щоб 
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проаналізувати всі завуальовані нюанси угоди та убезпечити 
себе. У західних країнах поширеною практикою є залучення 
незалежного фінансового консультанта, який може дати 
грамотну пораду, врахувати безліч нюансів фінансового життя та 
знайти найкраще фінансове рішення для кожної конкретної 
людини.  

На Заході в кожної родини середнього добробуту є свій 
сімейний лікар, юрист та фінансовий консультант. Такий 
спеціаліст супроводжує людину або родину все життя і 
допомагає приймати вірні рішення: з кредитування, страхування, 
накопичення коштів, придбання цінних паперів, створенні 
особистого фінансового плану для досягнення конкретно 
визначеної мети (житло, автомобіль та ін.) [1].  

Незалежний фінансовий консультант (independent 
financial adviser) – це особа, яка надає консультаційні послуги у 
сфері фінансів фізичним і юридичним особам. Також це 
посередник, який володіє винятковим рівнем компетентності у 
сфері фінансів і може допомогти зберегти та примножити 
заощадження. [8]. Отже, це одночасно кредитний, іпотечний, 
інвестиційний, страховий посередник та спеціаліст з нерухомості 
в деяких межах. Більш ніж 40% західних домогосподарств 
набувають фінансові послуги через такого радника. 

Стан розвитку інституту незалежного фінансового 
консультування в Україні перебуває на стадії становлення і 
характеризується відсутністю чітко окреслених законодавчих основ 
діяльності, належного досвіду і сформованої культури та 
відповідних традицій інвестування, програм підготовки та навчання 
кваліфікованих фахівців зазначеного напряму і, зрештою, 
державної підтримки розвитку такого виду діяльності [3].  

В Україні офіційно не має такої професії як незалежний 
фінансовий консультант, а послуги, які вони надають, відносять 
до посередницьких. Відповідно до Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» [2], до посередницьких послуг на ринках фінансових 
послуг в Україні належить «діяльність юридичних осіб чи 
фізичних осіб – підприємців, якщо інше не передбачено законом, 
що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, 
роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) 
договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, 
визначені законами з питань регулювання окремих ринків 
фінансових послуг». На заході діяльність незалежних 
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фінансових консультантів регламентується законом, обов‘язково 
ліцензується і сертифікується. Так, у Великобританії 
регулювання здійснюється асоціацією Financial Services Authority 
[9], яка встановлює відповідні стандарти для таких спеціалістів. 
Нормою в світі вважається 1 консультант на 1000 сімей.  

Створення інституту незалежних фінансових 
консультантів дасть змогу підвищити рівень фінансової 
грамотності та культури в країні, дозволить враховувати та 
захищати інтереси споживача фінансових послуг, окреслить 
шлях по досягненню фінансових цілей та буде сприяти 
зростанню фінансового благополуччя населення. Якщо 
розглядати з позиції підприємства, то, наприклад, для 
будівельних підприємств, впровадження такої інституції буде 
сприяти зростанню попиту на житло, тому що незалежний 
фінансовий консультант допоможе скласти план придбання 
власного житла, покаже різні можливості заощаджень та 
отримання іпотечного кредиту. 

Література: 
1. Быть, или не быть финансовым консультантом в 

Украине. – Режим доступу: 
http://tristar.com.ua/1/art/byt_ili_ne_byt_finansovym_konsultantom_v
_ukraine_16509.html 

2. Закон України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. №2664-
ІІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим 
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У БЮДЖЕТНІЙ 
СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 
Золотопуп Ю.М. 

Cтудент спеціальності «фінанси і кредит» 
Харківський національний університет будівництва і архітектури 

 
Місцеві бюджети відіграють важливу роль у бюджетній 

системі України, яка на сучасному етапі розвитку економічних 
відносин в Україні все більше посилюється, оскільки саме місцеві 
бюджети відповідають за розвиток економіки територій та 
подолання соціальних потреб, що є запорукою підвищення 
життєвого рівня населення.  

Місцеві бюджети є найчисельнішою ланкою бюджетної 
системи, яка відіграє важливу роль у перерозподілі валового 
внутрішнього продукту. Важлива роль відводиться місцевим 
бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже 
саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування  закладів 
освіти, культури, охорони здоров‘я населення, засобів масової 
інформації, а також фінансуються різноманітні молодіжні 
програми, видатки по упорядкуванню населених  пунктів. Саме з 
місцевих бюджетів здійснюються  видатки на соціальний захист 
та соціальне забезпечення населення. Місцеві бюджети  
здійснюють безпосередній вплив на задоволення різних потреб 
населення, стан та якість наданих державних послуг.  

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів  місцевого  
самоврядування та вирішальним фактором регіонального 
розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну 
самостійність місцевих органів самоврядування, активізує 
господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру 
на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал 
регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових 
ресурсів. В кінцевому підсумку все це розширює можливості 
місцевих органів  влади у більш повному задоволенні потреб 
населення. Місцеві бюджети є основним каналом доведення до 

https://www.fca.org.uk/
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