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МІжНАРОДНІ фІНАНСИ ТА фІНАНСОВА СИСТЕМА 
ДЕРжАВИ: СПІВВІДНОшЕННя ТА ВзАєМОзВ’язОК

Фінансова система кожної окремої 
країни, в тому числі й України, так 
чи так пов’язана нині зі світовою фі-
нансовою системою, яка в умовах гло-
балізації перебуває на стадії постійної 
трансформації. Фінансові ресурси країн, 
міжнародних організацій та фінансових 
центрів взаємодіють і утворюють світові 
фінанси або фінансові ресурси світу.

Виникнення і розвиток міжнародних 
фінансів зумовлені глобалізацією еконо-
мічних зв’язків, посиленням інтеграцій-
них процесів у економічній, політичній і 
соціальній сферах.

Ще давньоримський державний діяч 
і філософ Марк Тулій Цицерон одного 
дня сказав: «Світовий організм є не-
розривне ціле». Ні у якій іншій сфері 
міжнародного спілкування народів і де-
ржав дана старовинна істина не є зараз 
настільки очевидною, як в міжнародній 
фінансовій системі. Міжнародна фі-
нансова система — це в якомусь сенсі 
«кровоносна система» всієї світової еко-
номіки [10, 12].

Міжнародна фінансова система, з 
одного боку, обслуговує міждержавний 
рух товарів, послуг та факторів вироб-
ництва, з іншого — відіграє самостійну 
роль, яка виявляється через функціону-
вання міжнародних фінансових ринків.

Однією з новітніх тенденцій у роз-
витку міжнародних фінансів останнього 
часу є їх глобалізація, яка є складною, 
багатоаспектною проблемою, у зв’язку 
з чим породжує численні наукові дис-
кусії.

Мета статті полягає в ознайомленні з 
поняттям міжнародних фінансів та з ба-

гатьма реальними явищами і процесами, 
які стосуються всього людства і які є 
вирішальною складовою сукупності гло-
бальних проблем сучасності (та, зок-
рема, окремої держави — насамперед 
України).

Міжнародні фінанси розглядають-
ся у широкому і вузькому розумінні. 
У широкому розумінні вони охоплю-
ють усі міжнародні грошові потоки, а у 
вузькому — міжнародну централізацію 
коштів і фінансових ресурсів. Розгля-
даючи міжнародні фінанси у широкому 
розумінні, у них виокремлюють міжна-
родні фінансові відносини та дві ланки 
міжнародних фінансів у їх вузькому ро-
зумінні, фінанси міжнародних організа-
цій та міжнародні фінансові інституції.

Таким чином, ми почнемо аналіз 
цього складного поняття «міжнародні 
фінанси» саме з його тлумачення як 
зарубіжною фінансовою наукою, так і 
фахівцями національного права.

Починаючи с зарубіжної фінансової 
науки, необхідно звернути увагу, що 
вона трактує фінанси взагалі досить ши-
роко, не обмежуючись конкретними чіт-
кими рамками: де існують товар і гроші, 
там є й фінанси [2, 12].

За визначенням Дж. Менвіла Херрі-
са, міжнародні фінанси — це еконо-
мічна сукупність часу і невизначеності 
відносно рішень, які стосуються кіль-
кох різних країн з урахуванням того, 
що кожна суверенна держава має свою 
власну валюту, свої закони бізнесу і 
свої політичні системи [8, 12].

Сучасний вчений-економіст 
В. М. Опарін під міжнародними фінан-
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сами розуміє сукупність обмінно-пере-
розподільних відносин, що виникають у 
зв’язку з рухом вартості між окремими 
країнами та у процесі формування і ви-
користання на світовому та регіональ-
ному рівнях централізованих грошових 
фондів [6, 183].

С. Я. Боринець визначає міжнарод-
ні фінанси як економічну категорію, 
стверджуючи, що це фонди фінансових 
ресурсів, які утворилися на основі роз-
витку міжнародних економічних (рин-
кових) відносин і використовуються 
для забезпечення безперервності і рен-
табельності суспільного відтворення на 
світовому рівні та задоволення спільних 
потреб, які мають міжнародне значен-
ня [2, 15].

Таким чином, хотілось би приєднати-
ся до сучасних фахівців та надати таке 
визначення міжнародним фінансам — 
це міжнародні економічні відносини, 
які виникають з приводу формування 
та використання фондів фінансових ре-
сурсів, які забезпечують безперервне 
відтворення суспільства на світовому 
рівні для задоволення спільних потреб, 
які мають світове значення.

Таким чином, міжнародні фінанси 
сьогодні є досить розгалуженою струк-
турою з множинністю державних, при-
ватних і власне міжнародних елементів, 
через які здійснюється координація і 
регулювання міжнародних фінансових 
зв’язків.

Сфера міжнародних фінансів відоб-
ражає перерозподільно-обмінні відно-
сини та централізацію ресурсів на сві-
товому рівні. Вона складається з двох 
частин — міжнародних фінансових 
відносин та безпосередньо міжнарод-
них фінансів. Міжнародні фінансові 
відносини опосередковуються через 
міжнародні розрахунки, які, у свою чер-
гу, ґрунтуються на використанні двох 
валют і встановленні валютного курсу. 
Для забезпечення еквівалентного обмі-
ну потрібне достовірне співвідношення 
валют. Відхилення встановленого курсу 
валют від реального веде до міжнарод-
ного перерозподілу доходів і фінансових 
ресурсів. Це можна порівняти з ціно-
вим механізмом перерозподілу, який, до 

речі, діє як на внутрішньому, так і на 
світовому ринку [6, 37–38]. Нині про-
цеси курсоутворення, купівлі та прода-
жу необхідних валют пов’язані з функ-
ціонуванням валютного ринку, який 
формує специфічну ланку міжнародних 
фінансів. Безпосередньо міжнародні фі-
нанси включають дві ланки — фінанси 
міжнародних організацій та міжнародні 
фінансові інституції [6, 26].

На сьогодні значно активізували про-
цеси глобалізації міжнародних фінансо-
вих потоків новітні технологічні інновації 
у цій сфері. Так, сучасні новітні засоби 
зв’язку підвищили швидкість здійснен-
ня міжнародних фінансових операцій 
та привели до швидкого зростання їх 
обсягів. Такі зростаючі потоки міжна-
родного фінансового капіталу значно 
посилюють фінансову конкуренцію між 
країнами. Ця тенденція здійснює від-
повідний тиск на уряди окремих країн, 
примушуючи їх сприяти скороченню 
обсягів втручання держави у діяльність 
внутрішніх валютно-фінансових ринків, 
та приводить до подальшої лібералізації 
міжнародного руху капіталу.

Міжнародні фінанси відображають 
відносини, що складаються на рівні сві-
тового господарства і характеризують 
діяльність на цьому рівні як національ-
них суб’єктів господарювання і держа-
ви, так і міжнародних організацій та фі-
нансових інституцій. Це наднаціональна 
надбудова, сутність якої полягає в кон-
центрації доходів і фінансових ресурсів 
у певних узагальнених чи цільових фон-
дах. Діяльність таких організацій, як і 
окремої держави, пов’язана з виконан-
ням певних функцій, які визначаються 
їх статутами. Фінансове забезпечення 
виконання цих функцій здійснюється 
через фонди грошових коштів чи кре-
дитних ресурсів, що формуються цими 
організаціями.

Саме у фінансовій сфері особливо 
жорстко стикаються національні і гру-
пові інтереси окремих держав і їх ор-
ганізацій.

Міжнародні фінансові інституції є 
своєрідною надбудовою над сукупністю 
національних фінансових систем. Вони 
характеризують зародження єдиної фі-
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нансової системи світового співтова-
риства. Нині ці інституції виконують 
здебільшого функції надання фінансової 
допомоги у формі кредитів тим країнам, 
що її потребують. До їх складу входять:

— Міжнародний валютний фонд;
— група Світового банку;
— Європейський банк реконструкції 

та розвитку;
—  Африканський банк розвитку;
— Азіатський банк розвитку;
— Міжамериканський банк розвитку 

[6, 38].
Міжнародні фінансові організації — 

поняття умовне. Під міжнародною фі-
нансовою організацією розуміється 
така організація, яка наділена її учасни-
ками компетенцією здійснювати діяль-
ність у валютно-фінансовій сфері, в тій 
або іншій мірі задіяна у функціонуванні 
міжнародної фінансової системи. Інши-
ми словами, міжнародною фінансовою 
організацією можна вважати практично 
будь-яку міжнародну організацію, при-
сутність якої в міжнародній фінансовій 
системі помітно. За своєю організа-
цією фінанси міжнародних організацій 
подібні до державних фінансів, тільки 
їх головним суб’єктом є не держава, 
а міжнародна організація. Міжнародні 
організації вступають у взаємовідноси-
ни з урядами окремих країн з приводу 
формування бюджету чи інших фондів 
цих організацій. Отримані кошти вико-
ристовуються на фінансування цент-
ралізованих заходів, проектів і програм 
цих організацій, на утримання їх апара-
ту та на фінансову допомогу окремим 
країнам.

Загальними цілями всіх міжнародних 
фінансових інститутів є розвиток спів-
праці, забезпечення цілісності і стабіль-
ності міжнародних валютно-кредитних 
і фінансових відносин. Можна назвати 
такі причини виникнення міжнародних 
фінансових інститутів:

— глобалізація і інтернаціоналізація 
фінансових стосунків, утворення транс-
національних корпорацій і транснаціо-
нальних банків, діяльність яких вихо-
дить за національні кордони;

— підвищення значення міжнарод-
ного руху капіталу у світовій торгівлі;

— розвиток міждержавного регулю-
вання світових господарських зв’язків, 
у тому числі у сфері валютно-кредитних 
і фінансових стосунків;

— зростання міри диверсифікації 
діяльності багатонаціональних корпора-
цій, у тому числі міжнародного інвесту-
вання в спільні підприємства і угоди про 
партнерство;

— необхідність спільного вирішення 
проблем нестабільності світової еконо-
міки, включаючи світову валютну систе-
му, світові ринки валют, кредитів, кош-
товних паперів, золота [9, 519].

Можна стверджувати, що метод ре-
гулювання за допомогою міжнародних 
організацій, метод багатобічного регу-
лювання в міжнародній фінансовій сис-
темі виявився найбільш бажаним.

У найзагальнішому плані весь сус-
пільний простір, в якому мешкають гро-
ші, здійснюється трансграничний рух 
фінансових ресурсів і осіб в певних пра-
вових і міжнародно-правових режимах, 
називається міжнародною фінансовою 
системою (МФС).

Світова фінансова система — це інс-
туционально (структурно) — правова 
форма організації фінансових стосун-
ків. Світовий фінансовий ринок пропо-
нує наявність фінансової системи, що 
є сукупністю різних сфер фінансових 
стосунків, у процесі яких формуються 
і використовуються грошові ресурси 
[5, 260].

МФС сама по собі — настільки склад-
не явище, що і в ній можна виділити 
окремі підсистеми, компоненти, сфери: 
міжнародні платіжно-розрахункові від-
носини, міжнародні валютні відносини, 
міжнародні кредитні відносини і ін.

У свою чергу, МФС є підсистемою 
обширнішої міжнародної економічної 
системи, а та, у свою чергу, — частина 
міжнародної системи [10, 13].

Уся сфера трансграничного руху фі-
нансових ресурсів, а також осіб — пос-
тачальників / отримувачів фінансових 
ресурсів у певних правових та міжна-
родно-правовому режимах утворюють 
Міжнародну фінансову систему. Скла-
довими її є міжнародні фінансові рин-
ки, міжнародна банківська справа, фі-
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нанси міжнародних організацій, фірм, 
міжнародне інвестування, віртуальний 
фінансовий сектор, міждержавний фі-
нансовий сектор, міжнародні фінансові 
організації [3, 84].

Міжнародна фінансова система в 
різних її секторах знаходиться під регу-
люванням всіляких нормативних комп-
лексів: внутрідержавного права, міжна-
родного права, наднаціонального права, 
транснаціонального права, «м’якого пра-
ва», норм міжнародної моралі і інших 
неправових норм.

Загальне завдання всіх цих норм — 
забезпечити порядок у міжнародній фі-
нансовій системі, її стабільне функціо-
нування, уникати криз, запобігати їм, 
нейтралізувати їх негативні наслідки 
[10, 14].

У міжнародній фінансовій системі (на 
відміну від будь-якої іншої) найпомітніше 
переплетення «публічного» рівня сто-
сунків з рівнем «приватним». Міжнарод-
ні правовідносини, що починаються на 
«публічному» рівні, частенько реалізу-
ються через приватноправові стосунки, 
і, навпаки, приватноправові фінансові 
стосунки можуть своїми проблемами 
або масштабами так чи інакше «виходи-
ти» на «публічний» рівень [10, 14].

Можна виділити такі компоненти 
МФС:

— об’єктивно-наочна сфера — це 
самі міжнародні фінансові відносини, 
тобто об’єкт нормативного регулювання 
в міжнародній фінансовій системі;

— інституційно-суб’єктна сфера — 
до даної сфери відносяться всі учасники 
МФО: приватні і публічні особи, які є 
постачальниками і одержувачами (опе-
ратори) фінансових ресурсів;

— регулятивна (нормативна) сфе-
ра — до неї відносяться всі види / гру-
пи норм, задіяних в регулюванні МФО, 
а саме: норми внутрішнього права дер-
жав, міжнародно-правові норми, норми 
«м’якого права», різного роду неправові 
норми;

— функціональна сфера — до цього 
компонента МФС відносяться всі спосо-
би, прийоми, методи, задіяні в управлін-
ні нею, в забезпеченні порядку і ефек-
тивності даної системи;

— ідеологічна сфера — немає сум-
ніву, що ідеологічний фон міжнародній 
фінансовій системі задають настанови 
по питаннях суверенітету відносно фі-
нансової проблематики, на роль тих або 
інших світових валют, обґрунтування 
конвертованості або неконвертованості 
та ін. [10, 13]

Слід підкреслити, що зазначені 
функції багатостороннього наддержав-
ного регулювання засновані лише на 
добрій волі країн-членів. Це означає, 
що будь-які рекомендації міжнародної 
організації, якій були делеговані певні 
регулюючі функції стосовно економіч-
ної політики, можуть бути проігноро-
вані національним суверенним урядом 
[7, 49–50].

Але, на жаль, з цим твердженням 
Д. П. Расшилова не можливо погоди-
тись за умов критичного ставлення до 
діяльності МВФ певної частини еконо-
мічних та політичних кіл України. Так, 
наприклад, критика кредитної політики 
МВФ ґрунтується переважно на тому, 
що за відсутності реальних позитив-
них зрушень в економічному становищі 
країни-позичальниці остання фактично 
потрапляє в залежність від кредитора, 
який диктує не завжди виправдані умо-
ви. Багато держав, у тому числі й Ук-
раїна, які гостро потребують фінансової 
підтримки, вимушені погоджуватися з 
волею кредитора.

В умовах глобалізації в міжнародній 
фінансовій системі особливо рельєфно 
виявляється тенденція на протистояння 
між однобічними діями («правом») най-
економічніше сильної держави (групи 
держав) і міжнародно-правовим принци-
пом державного суверенітету. Сильні 
держави «продавлюють» за допомогою 
міжнародно-правових механізмів норми, 
які так чи інакше звужують сферу суве-
ренної компетенції держав (по суті, об-
межують суверенітет). За цим можуть 
стояти як корисливі державні інтереси, 
так і об’єктивна необхідність, загальний 
інтерес світового суспільства [10, 17].

За останніх пару десятків років у 
світі сформувалися грандіозні потоки 
«гарячих грошей», які не є виявом пот-
реб виробництва, торгівлі, інвестування 
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чи споживання. Головним їх гаслом є 
«торгівля грішми». Ці «світові гроші» 
вже не виконують економічних фун-
кцій господарювання, а тому вони не 
підлягають дії об’єктивних економічних 
законів. Вони перестали бути мірилом 
вартості, засобом чи втіленням багатс-
тва. Спекуляція на світовому фінансо-
вому ринку є найбільш характерною 
рисою сьогодення [2, 19].

Побудова стійкої фінансової системи 
дає шанс не лише мінімізувати нега-
тивний вплив на Україну посткризової 
світової економічної рецесії, а й забез-
печити сприятливість вітчизняної еко-
номіки до нових можливостей розвитку 
та увійти до групи країн, що динамічно 
розвиваються.

Традиційно під фінансовою стабіль-
ністю розуміється спроможність фінан-
сової системи ефективно виконувати 
свої функції, в першу чергу забезпечу-
вати ефективний розподіл ресурсів та 
нормальний перебіг економічних і фі-
нансових процесів. Здатність фінансової 
системи виконувати свої функції навіть 
під впливом негативних шоків і у стані 
відхилення від рівноваги характеризує її 
стійкість [4, 78–79].

Категорія «фінансова стабільність» є 
порівняно новою для економічної науки, 
оскільки в минулому ринкової системи 
різних країн не мали того ступеня во-
латильності і пов’язаності, що загрожує 
загальною дестабілізацією та істотно ус-
кладнює проведення ефективної фінан-
сової й макроекономічної політики.

Слід зазначити, що на сьогодні єди-
ної концентрації фінансової стабільності 
не існує. Це повязано з таким:

1) функції фінансів істотно відріз-
няються від інших економічних функ-
цій, зокрема обміну, виробництва й роз-
поділу ресурсів;

2) фінанси сприяють економічному 
зростанню, підвищенню ефективності 
економіки й, нарешті, соціальному про-
цвітанню;

3) фінансова стабільність виконує 
соціальну функцію — забезпечує сус-
пільне благо, тому монетарна й фінансо-
ва стабільність тісно пов’язані [1].

Стабільна фінансова система харак-

теризується стійким функціонуванням 
її складових; здатністю збереження її 
властивостей за несприятливих зовніш-
ніх дій; ефективною системою нагляду, 
моніторингу й управління ризиками; 
розумною монетарною політикою, що 
не провокує зростання цін; відсутністю 
істотних відхилень цін на фінансові ак-
тиви від їх базового рівня.

На фінансову стабільність вплива-
ють такі чинники: стабільність уряду; 
інвестиційна привабливість; внутрішні 
й зовнішні конфлікти; рівень корупції; 
мілітаризація країни (війни); релігійні 
тиски; проблеми законодавства; етніч-
ні проблеми; рівень бюрократії, демо-
кратії, соціальної нерівності; ВВП на 
одну особу населення; динаміка зрос-
тання реального ВВП; рівень інфляції; 
дефіцит бюджету, поточний рахунок у 
відсотках до ВВП; фінансові ризики; 
зовнішній борг у відсотках до ВВП; об-
слуговування зовнішнього боргу протя-
гом року, поточний рахунок за останніх 
12 місяців у відсотках до річного екс-
порту товарів і послуг; чиста міжна-
родна ліквідність (міжнародні резерви) 
в місяцях імпорту; стабільність курсу 
національної валюти, стабільність фон-
дового ринку [4, 79–80].

Світ стоїть сьогодні на порозі фор-
мування та утвердження нових правил 
гри, які, безперечно, зменшать значення 
стихійних сил ринку і підвищать регуля-
тивну роль міжнародних фінансових ін-
ститутів та держав з метою зменшення 
впливу дестабілізуючого фактора міжна-
родних фінансів у сучасній світоглядній 
системі. Мова йде про спільну розробку 
світовим співтовариством новітніх стра-
тегічних напрямків регулювання міжна-
родних фінансів, співзвучних сьогодніш-
ній добі.

Підбиваючи підсумок, зауважимо, що 
глобальна криза наочно продемонстру-
вала структурну вразливість економіки 
України та нестійкість її фінансової сис-
теми. Якщо не усунути структурні дис-
пропорції в економічній системі й розри-
ви в рівнях розвитку окремих сегментів 
фінансової системи, найімовірнішим 
сценарієм розвитку подій для нашої де-
ржави стане уповільнення економічної 
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динаміки та поглиблення дисбалансів 
фінансової системи. Це призведе до на-
громадження потенціалу фінансової де-
стабілізації в майбутніх періодах. Тому 
забезпечення фінансової стабільності в 
посткризовий період розвитку України 
вимагає структурної модернізації еконо-
мічної й фінансової систем [4, 93].

Одна з найгостріших проблем, яку 
необхідно розв’язати Україні сьогод-
ні, — знаходження коштів для свого 
подальшого успішного соціально-еконо-
мічного розвитку. Низька якість продук-
ції, безробіття, необхідність структурної 
перебудови виробництва — всі ці про-
блеми потребують значних грошових 
ресурсів. Розбалансованість фінансової 
системи держави, платіжна криза, що 
була спричинена насамперед переходом 
до світових цін на енергоносії, відсут-
ність необхідних внутрішніх нагрома-
джень об’єктивно зумовили потребу в 
залученні зовнішніх коштів для віднов-
лення господарської рівноваги, забезпе-
чення сталого економічного зростання 
[2, 387].

Надходження капіталу з-за кордону 
може відбуватися у двох основних фор-
мах: у вигляді кредитів або у вигляді 
інвестицій у виробництво, його окремі 
галузі чи підприємства. Останні є більш 
привабливою і ефективною формою за-
лучення іноземного капіталу, оскільки 
дають можливість Україні вирішувати 
стратегічні завдання її економічного 
розвитку на основі запровадження но-
вих передових досягнень науково-тех-
нічного прогресу та передового досвіду 
в управлінні. Надходження іноземного 
капіталу в матеріальне виробництво 
більш вигідне, ніж отримання та вико-
ристання кредитів для закупівлі необ-
хідних товарів, що витрачаються, як 
правило, не за цільовим призначенням і 
тільки збільшують державний борг.

Іноземні інвестиції важливі також 
для досягнення середньострокових 
цілей — підйому виробництва, поліп-
шення життєвого рівня населення.

Однак при цьому слід мати на увазі, 
що економічні інтереси іноземних інвес-
торів і української сторони не завжди 
збігаються. Так, Україна зацікавлена у 

відновленні свого виробничого потенціа-
лу, структурній перебудові виробництва 
та споживчого ринку, насиченні його 
недорогими високоякісними товарами, 
проведенні антиімпортної політики, в 
залученні в наше виробництво передо-
вої культури управління. Іноземні інвес-
тори насамперед зацікавлені в отриман-
ні надприбутку за рахунок природних 
ресурсів України, кваліфікованої та 
дешевої робочої сили, досягнень вітчиз-
няної науки та техніки, відсутності кон-
куренції на внутрішньому ринку. Тому 
перед Україною стоїть досить складне 
завдання: створити сприятливі умови 
для залучення іноземного капіталу та 
використати його безпосередньо для 
своїх конкретних цілей [2, 388].

Отже, пріоритетним напрямом інтег-
рації України в систему міжнародних 
фінансів сьогодні виступає залучення в 
національну економіку іноземних інвес-
тицій.

Таким чином, вирішення проблеми 
платежів по зовнішньому боргу багато в 
чому залежить від відновлення довіри до 
національної грошової одиниці і створен-
ня умов для внутрішнього інвестування. 
І якщо економічна і грошова стабіліза-
ція проходять активно, то і складності з 
виплатою зовнішніх боргів будуть здо-
лані. Але більш, ніж кредити, Україна 
потребує інвестицій, оскільки саме ін-
вестиції будять економічну активність і 
створюють реальне багатство.

Безперечно, порівняно з національ-
ними фінансовими системами міжна-
родні фінанси перебувають лише на 
початку свого розвитку. Однак поглиб-
лення міжнародної політичної інтеграції 
та глобалізація економіки ведуть як до 
посилення ролі діючих організацій та ін-
ституцій, так і до створення нових. Це 
сприяє підвищенню рівня централізації 
фінансових ресурсів, збільшенню як їх 
маси, так і обсягів міжнародних фінан-
сових потоків. Врешті-решт, цей інтег-
раційний процес поступово веде до фор-
мування єдиної міжнародної фінансової 
системи.

Щодо діяльності МВФ, то МВФ наді-
лений занадто великою владою і жодна 
організація не повинна брати на себе 
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відповідальність за економічну політику 
більшої половини країн світу.

Безперечно, порівняно з національ-
ними фінансовими системами міжна-
родні фінанси перебувають лише на 
початку свого розвитку. Однак поглиб-
лення міжнародної політичної інтеграції 
та глобалізація економіки ведуть як до 
посилення ролі діючих організацій та ін-
ституцій, так і до створення нових. Це 
сприяє підвищенню рівня централізації 
фінансових ресурсів, збільшенню як їх 
маси, так і обсягів міжнародних фінан-
сових потоків. Врешті-решт, цей інтег-
раційний процес поступово веде до фор-
мування єдиної міжнародної фінансової 
системи.

Ключові слова: міжнародні фінан-
си, фінансова система держави, міжна-
родна фінансова система, міжнародні 
фінансові відношення, міжнародні фі-
нансові організації, міжнародні фінан-
сові інституції.

У статті з’ясовується поняття 
«міжнародні фінанси» та співвідно‑
шення його з «фінансовою системою 
держави». Наводяться поняття та 
значення міжнародної фінансової 
системи. Також, розглядаючи міжна‑
родні фінанси у широкому розумінні, 
було розглянуто міжнародні фінан‑
сові відносини та дві ланки міжнарод‑
них фінансів у їх вузькому розумінні, 
фінанси міжнародних організацій та 
міжнародні фінансові інституції.

В статье выясняется понятие 
«международные финансы» и соот‑
ношение его с «финансовой системой 
государства». Приводятся понятие 
и значение международной финансо‑
вой системы. Также, рассматривая 
международные финансы в широком 
понимании, были рассмотрены меж‑
дународные финансовые отношения и 
два звена международных финансов в 
их узком понимании, финансы между‑
народных организаций и международ‑
ных финансовых институций.

In the article a concept «interna‑
tional finances» and correlation of him 

turns out with the «financial system of 
the state». A concept and value of the in‑
ternational financial system is pointed. 
Also examining international finances 
in the wide understanding, internation‑
al financial relations and two links of 
international finances were considered 
in their narrow understanding, finances 
of international organizations and in‑
ternational financial institucii.
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