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PROBLEMS FINANCIALISATION AND ITS IMPACT  
ON DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається питання розвитку фінансіалізації 

економіки та її вплив на регіональні господарські системи. Ви-
значено основні перешкоди у становленні сталого розвитку 
регіонів за рахунок фінансіалізації регіональної економіки та 
запропоновано один із підходів до вирішення даного питання. 
Визначено динаміку розвитку фінансового сектору по еконо-
мічним районам України.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос развития финансиализа-

ции экономики и влияние ее на региональные хозяйственные 
системы. Определены основные препятствия в становлении 
устойчивого развития регионов за счет финансиализации ре-
гиональной экономики и предложен один из подходов к реше-
нию данного вопроса. Определена динамика развития финан-
сового сектора по экономическим районам Украины.

Ключевые слова: финансиализация, региональная эко-
номика, институциональное измерение, децентрализация, 
конкурентоспособность.

ANNOTATION
The article discusses the financialisation of the economy and 

its impact on regional economic system. Determined osnovhi ob-
stacles in the development of sustainable regional development 
through the financialisation of the regional economy and proposed 
an approach to resolving the issue. Determined the dynamics of 
the financial sector to economic regions of Ukraine.

Keywords: financialisation, regional economy, institutional di-
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Постановка проблеми. Фінансіалізація як 
своєрідний прояв новітніх модернізаційних про-
цесів, які розпочалися у другій половині ХХ ст. 
у розвинених країнах світу, є об’єктивним істо-
ричним явищем, котре характеризує сучасний 
стан розвитку світової економічної системи.

Щороку процесу передували динамічний роз-
виток фінансового сектору, диверсифікація його 
інструменту міграція капіталу зі сфери вироб-
ництва у фінансовий, збільшення його частки у 
валовому внутрішньому продукті країни.

Безумовно, що подальша фінансіалізація 
економіки обумовлюється глобалізаційними 
процесами, котрі не лише вивели це явище на 
наднаціональний рівень, а й стали своєрідним 
каталізатором та базовим чинником структур-
них змін в економіці. Адже якщо на початку 
другої половини ХХ ст. домінантою економіч-
ного розвитку були виробничі системи з незна-
чною власною фінансовою надбудовою, то уже 
в кінці цього періоду фінансовий сегмент став 
незалежним і достатньо впливав на динаміку і 
тенденції розвитку національної економіки.

Зокрема, у США за останні 50 років частка 
обробної промисловості у ВВП скоротилася з 
25% до 12%, тоді як питома вага фінансового 
сектору зросла з 3,7% до 8,4%. За аналогічний 
період частка доходів обробної промисловості 
США скоротилася на дві третини (з 49% до 
15%), а частка фінансових послуг у загальній 
сумі доходів подвоїлася (з 17% до 35%) [4].

Проте розширення впливу фінансового сек-
тору на економіку не може мати необмежений 
характер. Більше того, надмірне поширення 
процесів фінансіалізації економіки викликало 
ряд суперечностей, що стали причиною світової 
фінансової кризи 2007–2008 рр., наслідки якої 
не подоланні дотепер. Адже фінансовий сегмент 
національної економіки, котрий покликаний 
бути носієм позитивних зрушень через примно-
ження заощаджень, їх трансформацію в реальні 
інвестиції шляхом кредитування, страхування, 
забезпечення прибутковості підприємницької 
діяльності, досить часто не виконує покладених 
на нього функцій.

Вочевидь, якщо фінансові інструменти, 
наприклад, спонукають до споживчого або 
іпотечного кредитування фізичних осіб без 
об’єктивної оцінки фінансових можливостей, то 
тоді обсяги інвестицій у реальний сектор еко-
номіки неодмінно скорочуються, а ризики від 
такої інвестиційної діяльності зростають.

Суперечності процесів фінансіалізації мають 
досить гострий прояв не лише в глобальному 
та національному рівнях, а й на регіональному 
рівні, особливо в нашій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікації. 
Питаннями розвитку фінансового сектору 
та впливу його на ріст економіки займалася 
велика кількість іноземних вчених, таких як: 
Доре Р., Епштейн А., Кейнс Дж.М., Коріне Г., 
Кріпнер Г., Галес П.И., Марс К., Стрєндж С., 
Сорош Дж., Серван-Шрайдер Ж.-П., Талеб К., 
Хадсон М., Хильфред Р., Филлипс, Н., Шум-
петер Й. та багато інших. Серед вітчизняних 
слід виділити таких вчених, як: Богушов І.А., 
Дяченко Ю.Ю., Петренко Є.В., Козоріз М.А., 
Лук’янов В.С., Лютий І.О., Пшик Б.І., 
Мороз П.А., Сторонянська І.З., Корнєєв М.В., 
Сохацька М.В. та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблем. Суперечність процесу 
фінансіалізації досліджувалася лише на макро- 
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і макрорівнях та вказували можливі страте-
гічні рішення саме з боку загальнодержавних 
позицій, не зачіпаючи при цьому регіональний 
аспект. 

Мета статті полягає в оцінці впливу фінан-
сіалізації на розвиток регіональних господар-
ських систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У найскладніші часи для всякої держави голов-
ною метою є підвищення її економічної без-
пеки, сутність якої полягає у здатності еко-
номіки протистояти зовнішнім та внутрішнім 
загрозам і при цьому підтримувати її конкурен-
тоздатність і розвиток.

В Україні із загостренням політичних відно-
син з Росією ці завдання наштовхуються на гли-
боку економічну кризу, наростаючою асиметрією 
регіонального ландшафту, надмірну стратифіка-
цію життєвого рівня населення, посилення нега-
тивного впливу фінансіалізації на стабільність 
валюти з одночасною потребою децентралізації 
владних функцій та повноважень на користь 
органів місцевого самоврядування. 

Децентралізація є ефективним методом у 
підвищенні якості управління фінансовими 
потоками і єдиним рішенням для запобігання 
розколу країни у даній ситуації. Наприклад, 
в Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині децен-
тралізація зміцнила центральну владу та дала 
змогу сконцентрувати увагу на макроекономіч-
них питаннях. 

В інституціональному вимірі децентраліза-
ція повноважень обов’язково повинна супрово-
джуватися розширенням фінансової бази орга-
нів місцевого самоуправління, адже при нестачі 
коштів вони будуть займатися лише пасивною 
реалізацією політики центральної влади і про-
відну роль у розвитку регіону відіграватимуть 
центральні органи влади.

Фінансова система регіону складається з 
фінансів підприємства, ресурсів кредитно-
фінансових установ, бюджетних доходів міс-

цевих органів, доходів домогосподарств та 
благодійних внесків. Левову частку доходів 
місцевих бюджетів повинні складати податки, 
але за Бюджетним кодексом територіальні гро-
мади отримують доходи тільки від акцизного 
податку у сфері роздрібної торгівлі, податку 
на нерухомість та екологічного податку, сума 
яких не зможе покрити всі фінансові потреби 
регіону, що призведе до подальшого занепаду, а 
не розвитку території [10].

На нашу думку, ефективним було б закрі-
плення за місцевими бюджетами частини 
податку на прибуток від діяльності регіональ-
них суб’єктів господарювання, оскільки це під-
вищить їх зацікавленість у стимулюванні еко-
номічного розвитку, та фінансування програм 
регіонального розвитку. На сьогодні збільшення 
прибутку від регіонального реального сек-
тору економіки не впливає на дохідну частину 
бюджету, а вимагає додаткових міжбюджетних 
трансфертів. Звідси можна зробити висновок, 
що лише після реформ важливим інструментом 
для модернізації регіональних господарських 
систем процесів в інтересах громади може стати 
регіональна фінансова система. 

Переконливим доказом цієї думки є те, що 
частка власних доходів місцевих бюджетів в 
2014 р. складала 21,7%, однак в 2015 р. вона 
може знизитися до 17,3%, що негативно позна-
читься на розвитку регіонального економічного 
простору [8]. 

Тобто фінанси регіону можливо розглядати 
як об’єктивну форму економічних відносин, у 
процесі яких відбувається формування та вико-
ристання ресурсів для задоволення потреб регі-
онів.

Особливістю фінансів регіону вважається 
конвергентність, адже саме фінансова база тери-
торіальних громад збільшує приток прямих 
іноземних інвестицій, зростання товарообігу 
із випереджаючими обсягами експорту і міні-
мізацією імпорту, нівелює розвиток національ-

 Рис. 1. Динаміка розвитку фінансового сектору у ВРП, млн. грн.
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ної економіки відповідно до зміни кон’юнктури 
світового ринку.

Адже структурна функціональність системи 
обумовлює оптимальні механізми інтеграції 
держав у світовий фінансовий простір, від якого 
залежить вирішення стратегічних завдань еко-
номічного розвитку, пов’язаних з диверсифі-
кацією джерел інвестування, реформуванням 
соціальної інфраструктури, раціональним при-
родокористуванням та охороною довкілля, 
покриттям бюджетних дефіцитів. 

Для забезпечення ефективної децентраліза-
ції влади потрібно провести реструктуризацію 
фінансової системи на засадах і принципах, 
що нині діють в Єврозоні. В Угоді про асоці-
ацію з ЄС чітко розроблено напрями для євро-
інтегрування фінансового сектору. По-перше, 
зближення українського законодавства з євро-
пейським у сфері фінансових послуг, по-друге, 
слід домогтися прозорого регулювання ринку 
фінансових послуг, по-третє, недопущення дис-
кримінації іноземних підприємств, по-четверте, 
спрощення доступу міжнародних фінансових 
організацій на свій фінансовий ринок, по-п’яте, 
забезпечення рівного доступу учасників до клі-
рингових та платіжних систем [3].

В регіональних господарських системах 
розвиток фінансового сектору дає можливість 
збільшити виробництво, послуг та товарів, 
сприяти наростанню прибутку завдяки тому, 
що фінансові інститути мають можливість зни-
жувати ризики ліквідності шляхом трансфор-
мації активів у довгострокові капітальні вкла-
дення. 

Проте фінансіалізація в кризових умовах 
зумовлює зниження економічної активності 
суб’єктів регіональної економіки та втрату 
доходів місцевих бюджетів. Крім того, регіо-
нальна господарська система залучає у сферу 
виробництва та обігу товарів і послуг меншу 
кількість людського потенціалу у формі найма-
них працівників. Натомість наявність значної 
кількості фінансових інструментів, що пропо-
нуються на регіональному ринку фінансових 
послуг, спонукає населення до переходу у кате-
горію співвласників та отримання домогоспо-
дарствами доходів у вигляді дивідендів, про-
центів, роялті тощо. 

Інша категорія переходить в розряд безробіт-
них, що в кінцевому рахунку знижує резуль-
тати – обсяги валового регіонального продукту.

Серед вітчизняних вчених можна виділити 
два погляди на процес домінування фінансо-
вого сектору над реальним: фінансіалізація 
як відсутня ланка у становленні економічної 
стабільності завдяки інноваціям фінансових 
інструментів (Богушов І.А., Дяченко Ю.Ю., 
Петренко Є.В., Козоріз М.А., Сторонянська І.З., 
Корнєєв М.В., Сохацька М.В. та ін.) та поси-
лення однієї з рис капіталістичної дійсності, 
інноваційні інструменти, котрі створюють всі 
умови для хаосу (Лук’янов В.С., Лютий І.О., 
Пшик Б.І., Мороз П.А. та ін.).

Аналіз впливу фінансіалізації на еконо-
мічний розвиток регіонів України свідчить 
про зростаючий вплив фінансового сектору на 
обсяги валового регіонального продукту. Вод-
ночас спостерігається асиметрія у розвитку 
фінансового сектору. Зокрема, у Центральному 
та Карпатському економічному районі частка 
фінансового сектору у формуванні ВРП більш 
вагома, ніж в Донецькому та Східному районах 
(рис. 1).

Натомість в Поліському, Подільському, 
Придніпровському та Південному економічних 
районах фінансіалізація суттєво не впливає на 
тенденції і динаміку зростання валової дода-
ної вартості. Це, з одного боку, свідчить про 
недостатній рівень фінансових інститутів через 
низьку ефективність інституційного середо-
вища на ці процеси, а з іншого – про надмірну 
централізацію фінансових ресурсів на загально-
державному рівні. 

З огляду на це процеси децентралізації влад-
них повноважень дозволять активізувати роз-
виток фінансової інфраструктури на місцевому 
рівні, сприяти впливу фінансіалізації на роз-
виток регіональних господарських систем, але 
без контролю її на всіх рівнях управління може 
отримати негативний ефект.

Висновки. Спираючись на провідні дослі-
дження у різнорівневих галузях економіки, 
посилення впливу функціонування на сталий 
розвиток регіонів і буде сприяти процесам 
впливу фінансових ринків та інноваційних 
фінансових інструментів на регіональну еконо-
мічну систему. 

Водночас адаптація фінансової сфери до 
євроінтеграції потребує чіткого визначення 
цілей регіональної політики у фінансовій 
сфері.
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