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доходу на вкладені кошти на ринку боргових цінних паперів і на ринку бан-
ківських кредитів. 

Національні ринки істотно впливають на міжнародний ринок цінних па-
перів; ступінь впливу залежить від обсягу та розвиненості кожного з націона-
льних ринків. Одним із найважливіших показників ринку є його капіталізація, 
яка відображає ринкову вартість усіх компаній, що беруть участь в операціях 
на фондовому ринку. Ринкова вартість компаній визначається як добуток ку-
рсової вартості їх акцій на кількість акцій, які перебувають в обігу. Найвищий 
показник капіталізації має ринок акцій США, друге місце займає ринок Япо-
нії, а три найбільших ринки світу (США, Японії і Великої Британії) мають 
загальний показник капіталізації, що становить близько 77 % світового ринку 
акцій. 
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РОЛЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Важливою умовою побудови демократичної держави є самостійність і 
фінансова незалежність регіонів у здійсненні покладених на них функцій. Во-
дночас з особливою гостротою постає проблема удосконалення механізму 
формування ресурсів місцевих бюджетів, якому властиве чітке розмежування 
повноважень між усіма рівнями влади та розподілу доходів між ланками бю-
джетної системи країни. 

Нині показники соціально-економічного розвитку України свідчать, що 
існуюча система централізованого управління країною та її економікою не змо-
гла комплексно забезпечити оптимальних взаємозв’язків територіальних інте-
ресів із загальнодержавними. З огляду на це особливої значущості набуває 
впровадження реформ децентралізації в цілому та у регіонах зокрема. Необхід-
ною передумовою здійснення процесу розширеного відтворення та соціального 
забезпечення регіонів є наявність фінансових ресурсів органів місцевого само-
врядування. Обґрунтування сутності, природи виникнення, особливостей фор-
мування, розподілу та використання фінансових ресурсів нерозривно пов’язано 
з розумінням змісту місцевого самоврядування та місцевих бюджетів. 

Досвід усіх розвинених держав світу переконливо свідчить про те, що 
саме місцеве самоврядування зміцнює основи народовладдя, створюючи не-
обхідні умови для життєдіяльності місцевих співтовариств, стабілізує політи-
чну систему в цілому, виступаючи важливим механізмом забезпечення єдно-
сті країни та цілісності держави.  
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Вирішальне значення в забезпеченні функціонування регіонів відво-
диться місцевим фінансам, що являють собою самостійний структурний рі-
вень фінансової системи держави. 

На думку О. Кириленко, саме місцеві бюджети є провідною ланкою не 
лише бюджетної, а й економічної системи держави, зокрема, місцеві бюджети 
в державних фінансах: складова бюджетної системи; інструмент реалізації за-
гальнодержавних програм; джерело фінансування державних видатків; ін-
струмент фінансового вирівнювання. Місцеві бюджети з позицій головного 
інструменту місцевих фінансів – фінансова база місцевого самоврядування; 
фінансові плани територіальних формувань; джерело утримання і розвитку 
місцевого господарства; джерело фінансування локальних послуг. В економі-
чній системі держави впливають на соціально-економічний розвиток; фінан-
сову безпеку; фінансову стабільність; розвиток демократії; добробут насе-
лення та використовуються як інструмент перерозподілу ВВП; державного 
регулювання на мікрорівні; регіональної політики; фінансової політики; еко-
номічної політики. 

На думку багатьох економістів, з метою децентралізації бюджетних ре-
сурсів, підвищення зацікавленості органів місцевої влади у збільшенні дохід-
ної бази місцевих бюджетів необхідно конкретизувати у збільшенні частки 
зарахувань до місцевих бюджетів частини податку на прибуток підприємств, 
які здійснюють фінансово-господарську діяльність і отримують прибуток на 
території регіону.  

Таким чином, для стимулювання місцевих органів влади стосовно поно-
влення частин своїх бюджетів та проведення активної інвестиційної діяльно-
сті на місцях вже сьогодні повинні бути переглянуті відповідні статті законів, 
що регламентують правила формування та виконання місцевих бюджетів, де-
які з них не відповідають принципам самостійності та фінансової незалежно-
сті органів місцевого самоврядування. 
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НАЦІОНАЛЬНА ГРОШОВА ОДИНИЦЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ 
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

Корені грошової системи ведуть у сиву давнину, коли примітивні циві-
лізації, в найвіддаленіших кутках Землі, створили свої види грошей. Роль гро-
шей відігравали найрізноманітніші товари: сіль, бавовняні тканини, мідні 
браслети, коні, золотий пісок, шкури звірів, навіть сушена риба. Точно ска-
зати, коли з’явилися гроші складно. Адже навіть поняття грошей в усі часи 




