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В умовах динамічного розвитку суспільст-
ва питання функціонування збалансованого 
та чіткого механізму розвитку фінансової си-
стеми України набуває дуже великого зна-
чення. Видатні вітчизняні вчені такі, як 
В.Л. Андрущенко, М.В. Грідчіна, В.Б. Захожа 
та багато інших, особливо економістів, пос-
тійно вивчають як всю фінансову систему 
країни в цілому, так і її складові елементи, 
такі як фінанси та фінансова діяльність. При 
цьому, роблячи висновки що це економічні 
категорії. На думку багатьох представників 
економічної науки, фінансова система вклю-
чає такі складові: державний бюджет, поза-
бюджетні фонди, фонди страхування, фондо-
вий ринок, фінанси організацій різних форм 
власності, державний кредит [1, c.23], банків-
ський кредит [2, c.235–236]. Тобто, більшість 
науковців-економістів під фінансовою систе-
мою країни розуміють сукупність грошей, 
фінансових ринків (валютних, грошових, ка-
пітальних) та фінансових інститутів (приват-
них і публічних) [3, c.16]. Деякі дослідники в 
галузі економіки визнають, що фінансова си-
стема – це система форм і методів формуван-
ня, розподілу і використання фондів грошо-
вих коштів держави та організацій. Також є 
вчені, які вважають, що в економічній теорії 
під фінансовою системою слід розуміти суку-
пність різних сфер фінансових відносин, в 
процесі яких утворюються і використовують-
ся фонди грошових коштів [4, c.29]. На нашу 
думку, такі підходи до визначення поняття 

фінансової системи країни є однобокими та 
відволікають від комплексного економіко-
правового вивчення цього поняття. Розгляда-
ючи фінансову систему України щодо її сут-
ності та структури, перш за все, необхідно 
звернути увагу на такі аспекти її функціону-
вання, як економічний, матеріальний та пра-
вовий, під впливом яких зміст даної категорії 
постійно змінюється.  

Так, ми пропонуємо розглянути фінансову 
систему України як правову категорію. Відпо-
відно до статті 92 Конституції України, саме 
«виключно законами України встановлюються:  

– Державний бюджет України і бюджетна 
система України;  

– система оподаткування, податки і збори;  
– засади створення і функціонування фі-

нансового, грошового, кредитного та інвести-
ційного ринків;  

– статус національної валюти, а також 
статус іноземних валют на території України;  

– порядок утворення і погашення держав-
ного внутрішнього і зовнішнього боргу;  

– порядок випуску та обігу державних 
цінних паперів, їх види і типи» [5, с.56–57]. 

Тобто, саме завдяки, встановленим держа-
вою юридичним нормам та правилам функці-
онує фінансова система України. Тому, на-
самперед фінанси як юридична категорія,  є 
складовою системи економічних та правових 
відносин. У залежності від необхідності ви-
никнення: формування, розподілу та викорис-
тання грошових коштів вони виникають між 
державою, юридичними та фізичними особа-
ми.  Ми вважаємо,  що об’єктивну потребу в 
фінансах обумовлено саме існуванням держа-
ви та наявністю товарно-грошових відносин 
всередині будь-якого суспільства. Забезпечен-
ня реалізації зовнішніх та внутрішніх функцій 
держави не можливе без наявності державних 
фінансових ресурсів які використовуються 
перш за все на забезпечення цих функцій. 
Тому, саме прийняття відповідних законів та 
встановлення відповідного порядку функціо-
нування фінансової системи призводить до 
формування спеціальних фондів та накопи-
чення грошових коштів в бюджеті держави. І, 
врешті решт, виникає можливість існування 
самої держави.  
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Поняття сутності фінансової системи, осо-
бливості її функціонування напряму пов’яза-
но з природою та функціями держави. Такий 
правовий підхід до визначення фінансової 
системи держави дозволяє розглядати її як до-
сить широку за змістом категорію. На підтвер-
дження цього, О.М. Ашмаріна в своїх науко-
вих працях доводить, що фінансову систему 
слід розглядати як «сукупність елементів, по-
перше, згрупованих у двох основних напрям-
ках (фондів та суспільних відносин з їх аку-
мулювання, перерозподілу та використання), 
і, по-друге, як сукупність факультативних ін-
струментів (інституційний механізм, методи, 
функції, фінансова політика, фінансове зако-
нодавство і т.д.)» [6, с.3]. Накопичуючись під 
час матеріального виробництва, більшість 
грошових доходів трансформується, перетво-
рюється та рухається в межах різних правових 
режимів. Саме таким чином з’являється пев-
ний зв’язок фінансів та держави і саме завдяки 
цьому збалансованому зв’язку діє фінансова 
система країни. Загалом, це питання було пре-
дметом дослідження багатьох науковців, зок-
рема: Дж. Ван Хорна, П. Роуза, Д. Фрезера, 
Р. Брейлі, Є. Брігхема, А. Гропелі, М. Пор-
тера, С. Роса, Т.А. Латковської, С.В. Міщен-
ко, С.В. Науменкової, В.М. Опаріна, Н.Є. Се-
люченко та інших. Так, Дж. Ван Хорн, 
вважає, «що фінансова система – це сукуп-
ність низки установ і ринків, які надають свої 
послуги фірмам, громадянам, а також уря-
дам» [7, с.178]. П. Роуз і Д. Фрезер розгляда-
ють фінансову систему країни як мережу фі-
нансових ринків, фінансові інституції, бізнес-
структури, фінанси домогосподарств та уряду 
[8, c.62]. Тобто, фінансова система країни ви-
значається ними як поєднання ринків, інсти-
тутів та фірм, що надають фінансові послуги 
та виступають як фінансові посередники. Тоді 
як,  на думку С.  Науменкової та С.  Міщенко,  
«такий підхід обмежує роль і призначення 
фінансової системи». Вони вважають,  що та-
кий розгляд фінансової системи за функціо-
нальним призначенням та структурною побу-
довою наближає її за визначенням до іншого 
поняття, а саме – фінансового сектору. При 
цьому, ними наводиться визначення МВФ, за 
яким фінансовий сектор забезпечує економіку 

посередницькими послугами та охоплює всі 
організації, головною діяльністю яких є фінан-
сове посередництво, в тому числі банківську 
систему та інші фінансові установи, включаю-
чи пенсійні фонди, страхові компанії, взаємні 
фонди, кредитні спілки [9, c.40]. Ми не може-
мо не погодитись з думками видатних вчених, 
але як вже зазначалося вище, на нашу думку, 
такий підхід є однобоким та відволікає від 
комплексного економіко-правового вивчення 
фінансової системи та фінансів як її складової. 
Тому, наукова новизна цієї роботи полягає в 
тому, що організаційно-правова структура фі-
нансової системи буде розглядатись та дослі-
джуватись комплексно, а саме за сферою фі-
нансових відносин та їх збалансованості між 
суб’єктами в середині самої фінансової системи. 

Починаючи досліджувати організаційно-
правову структуру фінансової системи краї-
ни, ми хотіли зосередити увагу на визначенні 
сутності фінансів як головної складової фі-
нансової системи, тому що фінанси, як кров в 
організмі людини, є головним та практично 
єдиним компонентом що пов’язує між собою 
різні елементи фінансової системи країни. 

З одного боку, сутність фінансів, їх форми 
та кількість визначають спроможність держави 
та гарантують перспективи її фінансового роз-
витку. З іншого боку, завдяки фінансам дер-
жава постійно має змогу впливати на резуль-
тати відтворення виробництва. За рахунок 
фінансових ресурсів та застосовуючи відпові-
дні правові норми держава стимулює розвиток 
виробництва і підтримує в раціональних та 
об’єктивних пропорціях розвиток суспільства і 
держави в цілому. Існування фінансів пов’я-
зане з необхідністю вилучення, розподілу та 
формування державою частки валового внут-
рішнього продукту. Саме перерозподіл та роз-
поділ валового внутрішнього продукту в гро-
шовому вимірі визначає призначення фінансів. 
Задля цього державою визначаються, законо-
давчо закріплені ознаки фінансів, їх місце в 
фінансовій системі, особливості та форми ре-
гулювання. Тому, ми вважаємо, що фінанси 
необхідно досліджувати, перш за все, як юри-
дичну, а вже потім – як економічну категорію. 
Так,  на нашу думку,  фінансам як юридичній 
категорії, властиві такі особливості: 
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– фінанси історично пов’язані з природою 
виникнення та функціями держави і викону-
ють завдання державного розвитку на його 
конкретному етапі; 

– фінанси представляють собою закріплені 
законом відносини між державою, фізичними 
та юридичними особами з питань формуван-
ня, використання та розподілу грошових ко-
штів та фондів; 

– фінанси тісно пов’язані з виникненням та 
існуванням товарно-грошових відносин в 
державі та суспільстві; 

– фінанси виступають предметом закріп-
лених державою правових норм, при розподі-
лі та перерозподілі частини валового внутрі-
шнього продукту. 

Ми вважаємо, що через відповідні закони 
держава завдяки саме фінансам, регулює від-
носини щодо формування, розподілу і викори-
стання централізованих і децентралізованих 
державних грошових фондів. Вони складають 
однорідну систему, яка діє на єдиних умовах, 
однакова по формам і методам розподілу гро-
шових коштів та носить назву фінансового 
інституту. Тому, саме врегульована державою 
через виникнення відповідних фінансових 
відносин та встановлена нею сукупність вза-
ємодіючих та взаємопов’язаних фінансових 
інститутів складає фінансову систему держа-
ви. Фінансові відносини можуть виникати: 

– між державою та юридичними і фізич-
ними особами;  

– між декількома юридичними особами;  
– між юридичними та фізичними особами;  
– між декількома фізичними особами. 
А тому, саме фінансові відносини утворю-

ють фінансову систему країни. На її функціо-
нування і розвиток дуже важливий вплив має 
тип держави: унітарне чи федеративне. Уніта-
рна держава зазвичай має дворівневу фінансо-
ву систему, де фінансові відносини регулю-
ються центральною владою та владою на 
місцях, а федеративна держава – трьохрівневу. 

На нашу думку, фінансова система нашої 
країни являє собою дуже складний механізм, 
ефективність функціонування якого напряму 
залежить від двох визначальних чинників. 
По-перше, від законодавчої урегульованості, 
налагодженості та збалансованості фінансо-

вих відносин у суспільстві. Це, насамперед, 
вибір правильної і доцільної для країни фі-
нансової моделі розвитку, яка буде стимулю-
вати виробника та відповідно й суспільство. 
На думку О. Соскіна, «сучасна глобальна нау-
ково-технологічна, інформаційна, кібернетич-
на та екологічна революція потребує відповід-
них змін у моделях економічного розвитку. 
Природно, що вони не можуть функціонувати 
на засадах авторитаризму, етатизму чи моно-
полізму. Україна повинна враховувати ці про-
цеси, визначаючи економічну модель свого 
розвитку. Виходячи із новітніх світових ви-
кликів і можливостей, щоб стати конкурент-
ною державою у центрі Європи,  Україна має 
вибудувати демократичну модель розвитку 
суспільства, якій повною мірою відповідає 
економічна модель народного капіталізму» 
[10, с.12]. Ми цілком згодні з такими виснов-
ками; на наше переконання, фінансова модель 
народного капіталізму цілком відповідає на-
шим національним інтересам направленим на 
забезпечення економічної незалежності Укра-
їни та ментальності українців. 

По-друге, злагоджена діяльність суб’єктів 
фінансової системи залежить від організації 
державного управління нею. При цьому, го-
ловним важливим чинником є дієвість самого 
адміністративно-правового механізму управ-
ління фінансовою системою країни, а також 
чітке законодавство, що забезпечує безперерв-
ну та гармонійну роботу цієї системи в цілому. 
Відсутність або не ефективне використання 
цих передумов не дасть змоги цілеспрямова-
но управляти фінансами. Механізм управлін-
ня фінансовою системою України складається 
з двох основних складових, а саме: органів 
управління та форм і методів управлінської дія-
льності. Основним завданням органів управ-
ління фінансовою системою є забезпечення 
злагодженості у функціонуванні окремих сфер 
і ланок фінансових відносин. Це досягається 
чітким та законодавчо затвердженим розме-
жуванням функцій і повноважень між фінан-
совими органами та інституціями. На підтвер-
дження цього, Н.І. Хімічева зазначає, що 
«ефективність дії фінансової системи залежить 
від рівня правових норм і правозастосовної 
діяльності» [11, c.30–31]. Вона також підкрес-
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лює, що «правовою основою функціонування 
фінансової системи є фінансове право, що опо-
середковує суспільні (економічні) відносини, які 
виникають в процесі створення, розподілу і 
використання різних фондів коштів» [12, c.34].  

Правове розуміння фінансової системи – це, 
насамперед, сукупність встановлених нормати-
вними правовими актами характеристик фінан-
сової системи, що мають форму нормативних 
вимог до режиму її функціонування (фінансове 
законодавство, передбачені в нормах засоби і 
способи стабілізації фінансової системи, фінан-
сова політика в її правових формах, функції, а 
також, методи діяльності в рамках фінансової 
системи, що реалізуються в діях конкретних 
уповноважених суб’єктів) [13, c.25]. Справед-
ливе твердження, що спектр суспільних відно-
син, що складають фінансову систему, шир-
ший, ніж безпосередньо формування, розподіл 
і використання того чи іншого фонду [6, с.5]. 

Україна, здійснюючи керівництво фінан-
сами та будучи у фінансових відносинах вла-
дним суб’єктом повноважень та власником 
засобів виробництва, визначає через прийнят-
тя відповідних законів порядок наповнення та 
використання грошових фондів. У цих відно-
синах від імені держави діють відповідні ор-
гани державної влади,  головними з яких є 
Верховна Рада України та Кабінет Міністрів 
України. Так, відповідно до статті 75 Консти-
туції України, «єдиним органом законодавчої 
влади в Україні є парламент – Верховна Рада 
України».  Відповідно до статті 85  Конститу-
ції України, «до повноважень Верховної Ради 
України в тому числі належить:  

– прийняття законів;  
– затвердження Державного бюджету Украї-

ни та внесення змін до нього, контроль за вико-
нанням Державного бюджету України, прийн-
яття рішення щодо звіту про його виконання; 

– визначення засад внутрішньої і зовніш-
ньої політики; 

– затвердження загальнодержавних про-
грам економічного, науково-технічного, соці-
ального, національно-культурного розвитку, 
охорони довкілля;  

– здійснення контролю за діяльністю Ка-
бінету Міністрів України відповідно до цієї 
Конституції та закону;  

– затвердження рішень про надання Укра-
їною позик і економічної допомоги іноземним 
державам та міжнародним організаціям, а та-
кож про одержання Україною від іноземних 
держав, банків і міжнародних фінансових ор-
ганізацій позик, не передбачених Державним 
бюджетом України, здійснення контролю за 
їх використанням» [5, с.47–53]. 

Конституція України визначає, що відпові-
дно до статті 92, «Виключно законами Украї-
ни визначаються: Державний бюджет України 
і бюджетна система України; система оподат-
кування, податки і збори; засади створення і 
функціонування фінансового, грошового, кре-
дитного та інвестиційного ринків; статус наці-
ональної валюти, а також статус іноземних ва-
лют на території України; порядок утворення і 
погашення державного внутрішнього і зовні-
шнього боргу; порядок випуску та обігу дер-
жавних цінних паперів, їх види і типи». 

Правові засади існування бюджетної сис-
теми ґрунтуються на конституційних нормах 
визначених статтею 95. «Бюджетна система 
України будується на засадах справедливого і 
неупередженого розподілу суспільного багат-
ства між громадянами і територіальними гро-
мадами. Виключно законом про Державний 
бюджет України визначаються будь-які вида-
тки держави на загальносуспільні потреби, 
розмір і цільове спрямування цих видатків. 
Держава прагне до збалансованості бюджету 
України. Регулярні звіти про доходи і видатки 
Державного бюджету України мають бути 
оприлюднені» [5, с.56–60].  

Ще один найважливіший суб’єкт фінансової 
системи України – це Кабінет Міністрів Украї-
ни. Стаття 113 Конституції України визначає, 
що «Кабінет Міністрів України є вищим орга-
ном у системі органів виконавчої влади та від-
повідає за діяльність державних органів у сфері 
наповнення та ефективного розподілу і вико-
ристання централізованих і децентралізованих 
державних фондів. Основним завданням цього 
суб’єкта фінансової системи є ефективне функ-
ціонування держави, направлене на розвиток 
суспільства та забезпечення нагальних держа-
вних потреб на різних етапах його розвитку». 

Так, відповідно до вимог статті 116 Консти-
туції України, «Кабінет Міністрів України:  
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– забезпечує проведення фінансової, ціно-
вої, інвестиційної та податкової політики; по-
літики у сферах праці й зайнятості населення, 
соціального захисту, освіти, науки і культури, 
охорони природи, екологічної безпеки і при-
родокористування; 

– розробляє і здійснює загальнодержавні 
програми економічного, науково-технічного, 
соціального і культурного розвитку України; 

– забезпечує рівні умови розвитку всіх 
форм власності; здійснює управління об’єкта-
ми державної власності відповідно до закону; 

– розробляє проект закону про Державний 
бюджет України і забезпечує виконання за-
твердженого Верховною Радою України Дер-
жавного бюджету України, подає Верховній 
Раді України звіт про його виконання»  [5,  
с.79–80]. 

На підставі статті 96 Основного Закону 
України, «Державний бюджет України затвер-
джується щорічно Верховною Радою України 
на період з 1 січня по 31 грудня, а за особли-
вих обставин – на інший період. І саме Кабінет 
Міністрів України не пізніше 15 вересня кож-
ного року подає до Верховної Ради України 
проект закону про Державний бюджет Украї-
ни на наступний рік. Разом із проектом закону 
подається доповідь про хід виконання Держа-
вного бюджету України поточного року».  

Стаття 97 Конституції зобов’язує Кабінет 
Міністрів України відповідно до закону «по-
давати до Верховної Ради України звіт про 
виконання Державного бюджету України та, 
на жаль, не визначає періодичності таких зві-
тів.  А відповідно до статті 98,  контроль від 
імені Верховної Ради України за надходжен-
ням коштів до Державного бюджету України 
та їх використанням здійснює Рахункова па-
лата» [5, с.62–63]. Тобто, Основний Закон 
країни чітко визначає умови фінансової дія-
льності України через прийняття закону «Про 
Державний бюджет» та інших необхідних для 
виникнення фінансових відносин законів. 

Таким чином, видно, що на відміну від за-
гальноприйнятих науковцями підходів, суспі-
льні відносини, які виникають в ході фінансо-
вої діяльності, є не тільки економічними. 
Застосовуючи відповідні правові норми, дер-
жава надає фінансовим відносинам всередині 

фінансової системи юридичного характеру,  а 
правове регулювання фінансової діяльності 
виступає однією з форм державного управ-
ління фінансовою системою країни. Тому, 
саме визначення фінансової системи, як пра-
вової категорії являє собою сукупність мето-
дів, що встановлюються відповідними норма-
тивно-правовими актами та мають низку 
нормативних вимог до функціонування фі-
нансової системи (фінансове законодавство, 
фінансова політика в її правових формах) від-
повідно до її завдань та функцій, що реалізу-
ються конкретними уповноваженими суб’єк-
тами під час виникнення певних фінансових 
відносин. 

У сучасній науці існує не одне визначення 
терміну «фінансова система». Так, наприклад, 
О.І. Худяков, проаналізувавши поняття фі-
нансової системи, відзначає організаційний 
підхід до його розуміння. «У цьому сенсі під 
фінансовою системою розуміється сукупність 
фінансових установ держави (фінансове ві-
домство і його підрозділи, казначейство, по-
даткові органи, центральний державний банк, 
орган державного нагляду тощо)» [14, c.38]. 
Але дана теорія підтримується далеко не всі-
ма сучасними вченими. Як вважають деякі 
автори, такий підхід до розуміння фінансової 
системи веде до розмивання даного поняття 
як економічної категорії. 

Проаналізувавши різні підходи до визна-
чення поняття і структури фінансової системи, 
Г.В. Комаров зробив висновок, що «фінансова 
система багатогранна та неоднорідна. Елемен-
ти фінансової системи об’єднує те, що вони 
переслідують спільну мету – стабілізацію фі-
нансової системи на рівні нормативного пра-
вового регулювання. З урахуванням того, що в 
різні періоди існування держави фінансову си-
стему зачіпають різні явища (кризи, політичні 
перетворення і реформи, вплив міжнародних 
факторів, тощо), кожна ділянка правозастосу-
вання фінансової системи виконує роль право-
вого засобу її стабілізації» [13, c.27]. 

Вивчивши наукові праці з цього питання 
багатьох вчених, на нашу думку, найбільш 
вдалим є визначення фінансової системи 
М.В. Грідчіною. Згідно нього, «фінансова си-
стема країни це – сукупність взаємопов’яза-
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них і урегульованих фінансово-правовими 
нормами різних груп фінансових відносин 
(фінансових інститутів, ланок фінансів та ін-
ших), за допомогою яких держава формує, 
розподіляє та використовує централізовані і 
децентралізовані фонди коштів. При цьому 
специфіка фінансової системи не вичерпуєть-
ся лише особливостями складових її елемен-
тів, а полягає, перш за все, в характері зв’язку 
і відносин між ними» [15, с.5]. 

Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо 
за можливе запропонувати своє визначення 
поняття фінансової системи. Так, на нашу дум-
ку, фінансова система країни як юридична ка-
тегорія – це багаторівнева соціальна система 
яка включає в себе врегульовану відповідними 
правовими нормами держави сукупність усіх 
наявних сфер фінансових відносин та відповід-
них суб’єктів таких відносин, які забезпечують 
збалансоване функціонування та взаємодію цих 
певних сфер та здійснюють управління ними. 

Ще більше є різноманітних наукових пог-
лядів на структуру фінансової системи країни, 
тому що саме структура є основою системи фі-
нансового законодавства держави. Структура 
відбиває упорядкованість внутрішніх та зов-
нішніх зв’язків системи, що забезпечують її 
сталість, стабільність та якісну визначеність. 
Структурні зв’язки різного роду пронизують 
всі процеси, які відбуваються у системних 
об’єктах. Зокрема, Е.Д. Соколова порівняла 
багаточисленні точки зору на сутність фінан-
сової системи. При всій несхожості вислов-
люваних думок, можна виділити три основні 
підходи в розумінні структури фінансової си-
стеми [16, с.23]. 

По-перше, самою розвиненою є фондова 
теорія, згідно до якої класифікацію необхідно 
проводити, виходячи з властивостей фінансових 
фондів, що є характерними для певної націо-
нальної економіки. Згідно цієї теорії, фінансо-
ву систему утворюють бюджет, позабюджетні 
фонди, кредитний фонд, страховий фонд, фі-
нансові ресурси господарюючих суб’єктів, з 
подальшою диференціацією типів і видів фі-
нансових фондів. Прихильниками цієї теорії 
формування структури фінансової системи є 
О.М. Ашмаріна [6, c.23–27], О.Д. Василик, 
О.М. Горбунова [17, c.15], М.В. Карасьова [18, 

c.11, 36], Ю.О. Крохіна [19, c.13], В.Н. Улья-
нова. На думку сучасних науковців, до безпе-
речних переваг цієї теорії не можна не віднес-
ти обумовлені сутністю фінансів відносини, 
що пов’язані з необхідністю формування і ви-
користання відповідних майнових фондів. 
Але це ж є і слабким місцем – фінансова сис-
тема виглядає в цьому випадку як наслідок дії 
фінансового механізму, як якийсь результат, 
що оформляє і формалізує фінансові відносини. 

Друга – інституційна концепція, яка будує 
структуру фінансової системи, як функціона-
льну своєрідність окремо діючих фінансових 
інститутів. А саме: державні доходи, держав-
ні витрати, страхування, держкредит, банків-
ський кредит,  грошовий обіг і т.д.  Прихиль-
никами цієї концепції є Н.І. Хімічева [20, c.3, 
27], Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко [21, 
c.10], С.В. Запольський [22, c.28], О.П. Орлюк 
[23, c.28], О.А. Музика-Стефанчук [24, c.13]. 
На думку О.П. Орлюк, такий підхід не дає мо-
жливості зрозуміти систематизаційні ознаки, 
що пов’язують єдність фінансових механізмів, 
які діють спільно лише в кінцевому випадку 
[23, c.28]. За словами Н.І. Хімічевої, фінансова 
система приводиться в дію через дослідження 
правових інститутів фінансового права, за до-
помогою яких регулюється фінансова діяль-
ність держави [24, c.30–31], О.Ю. Грачова і 
О.М. Горбунова, розглядаючи фінансову сис-
тему, відзначають, що систему правових інсти-
тутів регулює кожна з ланок фінансової систе-
ми, «система правових інститутів», на їхню 
думку, «забезпечує систему фондів» [25, c.10]. 

Третя – по-суб’єктна концепція, яка в осно-
ві фінансової системи ставить головні органи 
управління фондом або відповідним інститу-
том, чи мають право відносно проведення мо-
білізації фінансових ресурсів. Така теорія ви-
діляє в структурі фінансової системи знову 
бюджет, позабюджетні фонди, фінанси гос-
подарюючих суб’єктів, страховий фонд, кре-
дитний фонд, муніципальні фінанси, інвести-
ційні фонди та ін. Представниками даної 
теорії є: В.М. Опарін [26, c.31], Г.В. Комарова 
[13, c.25], В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, 
І.Г. Благун [27, c.37]. Подібний метод побу-
дови структури фінансової системи виглядає 
ще менш вдалим, тому що базується на озна-
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ках, які мають службовий характер і практич-
но не пов’язаних з сутністю фінансових від-
носин.  Покладання функції на той чи інший 
орган держави або додавання цієї функції, так 
само як і надання права ведення діяльності 
відповідного виду, не може бути визнано 
об’єктивним критерієм [28, c.2–9]. На думку 
О.П. Орлюк, по-суб’єктна теорія є невдалою, 
оскільки побудована за ознаками, що мають 
характер і не пов’язані з природою та суттю 
фінансів, фінансових відносин, оскільки пок-
ладення функції на певний державний орган і 
зняття такої функції, так само як і надання 
права ведення діяльності певного виду, не мож-
на визнавати об’єктивним критерієм [23, c.28]. 

Існує ще декілька наукових підходів до ви-
значення та побудови фінансової системи кра-
їни. На думку ряду дослідників, структуру фі-
нансової системи поряд з державними та 
місцевими фінансами складають приватні фі-
нанси. О.Ю. Грачова і О.М. Горбунова, аналі-
зуючи співвідношення публічних і приватних 
фінансів, підкреслювали, що «державне регу-
лювання публічних та приватних фінансів ви-
ражаються по-різному» [25, c.11]. М.І. Карлін 
до складу фінансової системи України вклю-
чає: «1) державні фінанси; 2) фінанси підпри-
ємств суб’єктів господарювання; 3) страхуван-
ня; 4) фінансовий ринок; 5) фінанси домо-
господарств» [29, c.15]. Відносно перших 
трьох елементів фінансової системи, а саме 
державних фінансів, фінансів підприємств 
суб’єктів господарювання та страхування у 
вітчизняних науковців не виникає суттєвих 
заперечень, тоді як до включення у структуру 
ФСУ – фінансового ринку та фінансів домого-
сподарств серед науковців тривають значні 
дискусії. Вважаємо за потрібне з цього приво-
ду зазначити,  що так як ринкова економіка,  
виходячи з загальноприйнятих визначень, це 
взаємодія трьох фінансових секторів, а саме 
домогосподарств, фірм і уряду, то до структу-
ри фінансової системи країни необхідно від-
повідно включати фінанси домогосподарств, 
фінанси підприємств та фінанси держави. 

На нашу думку, дуже перспективна побу-
дова структури фінансової системи була ви-
сунута сучасним науковцем А.Т. Ковальчу-
ком. Так, він пропонує «за джерелами 

формування, розподілу та використання, фі-
нансову систему поділити на такі рівні: мак-
рорівень (як правило, державні фінанси); мік-
рорівень – фінанси суб’єктів господарювання 
та ринкової інфраструктури, зокрема інститу-
ції, що функціонують на фінансовому ринку – 
комерційні банки, небанківські фінансові по-
середники, інвестиційні компанії тощо; між-
народні фінанси, тобто валютні надходження 
завдяки відповідним угодам» [30, c.36]. Ми 
погоджуємося з таким визначенням автора, 
але вважаємо що до макрорівня було би доці-
льно включити не тільки державні фінанси, а 
ще й регіональні (муніципальні або місцеві) 
фінанси. На жаль, науковець не приділив ува-
ги фінансам домогосподарств, які, на нашу 
думку відіграють значну роль в структурі фі-
нансової системи країни.  

Видатна українська вчена О.Р. Романенко 
розглядає фінансову систему як «сукупність 
відокремлених, але взаємопов’язаних між со-
бою сфер фінансових відносин,  що мають 
особливості в мобілізації та використанні фі-
нансових ресурсів, відповідний апарат управ-
ління та правове забезпечення». Вона виділяє 
п’ять сфер фінансових відносин: «фінанси 
суб’єктів господарювання (рівень мікроеко-
номіки); державні фінанси (рівень макроеко-
номіки); міжнародні фінанси (рівень світового 
господарства); фінансовий ринок; страхуван-
ня. У кожній сфері виділяються окремі ланки. 
На мікрорівні –  це фінанси комерційних та 
некомерційних підприємств і організацій, на 
макрорівні – державні й місцеві бюджети, 
державні цільові фонди,  державний кредит,  
фінанси державного сектору. До складу між-
народних фінансів віднесено фінанси міжна-
родних організацій, фінанси міжнародних фі-
нансових інституцій, міжнародний фінансовий 
ринок. Фінансовий ринок структурується за 
ринками грошей, кредитних ресурсів, цінних 
паперів, фінансових послуг. У сфері страху-
вання виділено соціальне, майнове й особисте 
страхування, страхування підприємницьких 
ризиків та відповідальності» [31, c.21]. На наш 
погляд, така побудова структури фінансової 
системи є найбільш повною та досконалою.  

На жаль, практично всі ці будови структур 
фінансових систем розглядаються вченою з 
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точки зору економічної науки, а не права. На 
нашу думку, у зв’язку з докорінними змінами 
в економічних і політичних умовах України 
що відбулися за роки незалежності структуру 
фінансової системи нашої держави, необхідно 
розглядати як правову категорію. Величезні 
зміни, що відбулися в країні на законодавчо-
му рівні, торкнулися складу фінансової сис-
теми (з’явилися нові суб’єкти), видів фінан-
сових відносин, що увійшли до неї та їхньої 
взаємодії між собою. Беручи за основу наукові 
погляди сучасних вчених дослідників та здійс-
нивши аналіз діючого українського законодав-
ства, ми вважаємо за можливе запропонувати, 
найбільш повну, на нашу думку, організацій-
но-правову структуру фінансової системи 
України саме за сферами фінансових відносин. 
В узагальненому вигляді фінансова система 
України представляє собою сукупність декі-
лькох видів фінансових відносин, а саме:  

1) міжнародні фінансові відносини; 
2) державні фінансові відносини; 
3) регіональні (місцеві, комунальні) фінан-

сові відносини; 
4) фінансові відносини суб’єктів господар-

ської діяльності; 
5) фінансові відносини фізичних осіб (до-

могосподарств). 
Кожен із них визначається сукупністю 

специфічних сфер фінансових відносин, які 
регулюються певними правовими нормами та 
сприяють утворенню й використанню відпо-
відних грошових фондів, направлених на за-
доволення різноманітних суспільних потреб. 
Такі фонди бувають централізованими та де-
централізованими. До централізованих гро-
шових фондів належать фонди в межах певних 
територій, такі як державний, обласний чи ра-
йонний бюджет, що використовуються для 
задоволення загальних потреб відповідної те-
риторії та визначаються Конституцією та від-
повідними законами. Децентралізовані грошові 
фонди це – фонди підприємств та організацій, 
що використовуються даним підприємством 
для виробничих і соціальних потреб.  

Від вирішення завдання збалансованості та 
оптимізації фінансових відносин в середині 
фінансової системи України, вдалого прове-
дення структуризації самої фінансової систе-

ми залежить ефективність проведення науко-
вого пошуку направленого на встановлення 
шляхів виходу української економіки з глибо-
кої кризи та сталого розвитку ефективної  
фінансової діяльності всіх суб’єктів ФСУ. Пра-
вильний вибір необхідних ознак структуризації 
фінансів повинен ґрунтуватись на повному ві-
дображенні всієї сукупності відповідних фінан-
сових відносин та бути повністю забезпеченим 
відповідними правовими нормами. 

В юридичній літературі існує безліч різних 
підходів щодо визначення структурних еле-
ментів фінансової системи держави. Так, 
О.М. Горбунова і О.Ю. Грачова вважають, що 
«до складу фінансової системи держави вхо-
дять інститути державних фінансів, господа-
рюючих суб’єктів, місцевих фінансів, страху-
вання, кредиту» [32, c.10]. Деякі вчені в 
організаційному аспекті фінансову систему 
розглядають як сукупність органів державної 
влади і місцевого самоврядування, що здійс-
нюють в межах своєї компетенції керівництво 
фінансовою діяльністю держави і підпри-
ємств, установ, організацій, які беруть участь 
в ній [16, c.498]. Наявність певних інститутів 
всередині фінансової системи країни можна 
пояснити тим, що фінанси обслуговують 
практично всі потреби суспільства та охоп-
люють всю економіку країни [33, c.15].  

Ми ж поклали в основу структури фінан-
сової системи рівні економічної системи, ви-
діливши відповідні види фінансових відно-
син. Так, на рівні світового господарства – 
міжнародні фінанси; на макрорівні ми виділя-
ємо окремо державні та окремо регіональні 
фінансові відносини; на мікрорівні – фінанси 
суб’єктів господарювання (підприємств та 
організацій); і на субмікроекономічному рівні – 
фінансові відносини фізичних осіб (домогос-
подарств). Кожний з цих видів має відповідну 
правову основу та фінансове джерело виник-
нення (певний склад доходів та видатків), свої 
специфічні сфери фінансових відносин, наяв-
ність суб’єктів цих відносин та правове вре-
гулювання взаємодії цих суб’єктів в ході 
здійснення фінансової діяльності. На нашу 
думку, саме створення досконалої фінансової 
системи держави є одним з основних умов 
ефективного розвитку її економіки, хоча й по-
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требує певного часу. Ми пропонуємо своє ба-
чення організаційно-правової структури фі-
нансової системи України за сферами фінан-
сових відносин у схематичному вигляді (див. 
рисунок). Як видно зі схеми, складові фінансо-
вої системи тісно взаємопов’язані між собою.  
Фінансовий стан кожного елемента цієї сис-
теми, з одного боку, залежить від фінансового 
стану інших елементів, з іншого – впливає на 
них. Звичайно результат нашого дослідження 

не є досконалим та потребує подальшого удо-
сконалення,  так як життя не стоїть на місці.  
Але вдосконалення структури фінансової сис-
теми України має ґрунтуватися, перш за все, на 
забезпеченні відповідними правовими нормами 
фінансової безпеки, зміцненні, завдяки оптимі-
зації та оптимальному розподілу фінансових 
ресурсів фінансової самодостатності її інсти-
тутів, поступовій фінансовій інтеграції Украї-
ни у світову фінансову систему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Організаційно-правова структура фінансової системи України 
за сферами фінансових відносин 
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На нашу думку, вдосконалення фінансової 
системи України можливе через здійснення 
комплексу заходів: 

– чітко визначений законодавством розпо-
діл фінансових ресурсів між центральними та 
регіональними органами влади; 

– конституційне розширення повноважень 
регіонів та збільшення контролю та відпові-
дальності за результати їх діяльності; 

– оптимізацію витратної частини Держав-
ного бюджету (скорочення кількості держав-
них установ та оптимізація їх функцій); 

– зменшення надання з Державного бю-
джету субсидій та дотацій збитковим підпри-
ємствам, за винятком пріоритетних галузей 
економіки (наукоємним, капіталомістких, зо-
крема сільського господарства); 

– законодавче врегулювання реструктури-
зації боргів державних підприємств; 

– проведення ефективної податкової ре-
форми з метою формування необхідних 
централізованих резервів для подальшого 
використання замість залучення емісійних 
кредитів; 

– визначення прийняттям відповідного 
закону державного органу, в тому числі і 
правоохоронний, який буде здійснювати чі-
ткий системний контроль за надходженням 
коштів до бюджетів і їх цільовим викорис-
танням. 

Виходячи з викладеного, вважаємо, що го-
ловним завданням побудови національної фі-
нансової системи є забезпечення на законода-
вчому рівні максимальної мобілізації наявних 
в українському суспільстві фінансових ресур-
сів і залучення при обґрунтованих потребах їх 
ззовні, встановлення законних передумов для 
їх ефективного використання і максимізації 
на цій основі виробництва власного ВВП. Рух 
грошових коштів через ланки і сфери фінан-
сової системи повинен сприяти формуванню 
в кожного суб’єкта доходів, що відображають 
його продуктивність і є достатніми для забез-
печення потреб його діяльності. Тому, норма-
льне існування фінансової системи країни пе-
редбачає вирішення таких завдань: 

1) через прийняття дієвих законодавчих 
актів та проведення відповідних реформ за-

безпечити стабільне формування, концентра-
цію і оптимальне розміщення фінансових ре-
сурсів достатніх для виробництва певного об-
сягу ВВП; 

2) обрати оптимальну систему державного 
управління з метою досягнення максимальної 
ефективності використання наявних фінансо-
вих ресурсів; 

3) з метою максимізації обсягів вироблено-
го ВВП на основі наукових досліджень та за-
кордонного досвіду розробити реальну орга-
нізаційно-правову структуру фінансового 
забезпечення кожної сфери фінансових відно-
син держави; 

4) забезпечити встановлення оптимальних 
пропорцій розподілу і перерозподілу вироб-
леного ВВП шляхом застосування урядових 
ініціатив щодо запровадження відповідних 
держаних програм направлених на максима-
льне забезпечення потреб громадян, підпри-
ємств та держави; 

5) запровадити законодавчі зміни для все-
бічного залучення всіх вільних коштів та до-
ходів суб’єктів фінансового ринку для потреб 
фінансового забезпечення виробництва ВВП; 

6) задіяти шляхом прийняття відповідних 
правових норм, державні механізми форму-
вання страхових фондів та забезпечити відш-
кодування втрат фінансових ресурсів, тим са-
мим встановивши максимальні передумови 
для використання цих коштів у кругообігу 
ресурсів. 

На нашу думку,  саме виконання цих за-
вдань дасть змогу створити ефективну фінан-
сову систему України, функціонування якої 
та здійснення цілеспрямованої фінансової по-
літики неминуче приведе до потужного зрос-
тання економіки держави. 
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Гаруст Ю. В. Організаційно-правова структура фінансової системи України за сфе-
рами виникнення фінансових відносин / Ю. В. Гаруст, Т. А Кобзєва // Форум права. – 
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Проведено дослідження щодо визначення дефініції «фінансова система» як правової 
категорії. Охарактеризовані особливості суспільних відносин, які виникають в ході 
фінансової діяльності. Запропоновано нове бачення організаційно-правової структури 
фінансової системи України відповідно до сфер фінансових відносин у схематичному 
вигляді. 

*** 
Гаруст Ю.В., Кобзева Т.А. Организационно-правовая структура финансовой систе-
мы Украины за сферами возникновения финансовых отношений 

Проведено исследование касательно определения дефиниции «финансовая система» 
как правовой категории. Характеризированы особенности общественных отношений, 
которые возникают в ходе финансовой деятельности.  Предложено новое видение ор-
ганизационно-правовой структуры финансовой системы Украины в соответствии к 
сферам отношений в схематическом виде. 

*** 
Harust Yu.V., Kobzeva T.A. Organizational and Legal Structure of Financial System of 
Ukraine According to the Spheres of Formation of Financial Relations 

It was done a research in regard to determination of definition «financial system» as legal 
category. Peculiarities of society relations which are formed in financial activity were 
characterized. New apparition of the organizational and legal structure of financial system of 
Ukraine according to spheres of relations was given in graphic form. 

 




