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стосуються вироблення та реалізації державної регіональної політики 

Мінекономрозвитком України, можна звести до наступних:  

– недосконалість нормативно-правової бази України з питань регіональної 

політики, якою у своїй діяльності керується Мінекономрозвитку України;  

– необхідність постійного і безперервного процесу узгодження дій з 

Міністерством регіонального розвитку та будівництва України з метою недопушення 

дублювання виконуваних функцій;  

– гостра нестача матеріально-технічних ресурсів, що забезпечують ефективну 

діяльність структурних підрозділів Міністерства та ін.  

Отже, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як суб’єкт 

регіональної політики бере участь у процесі її формування та реалізації шляхом 

дотримання принципів, виокремлення стратегічних пріоритетів регіонального 

розвитку, ефективного використання механізму та інструментів стимулювання 

регіонального розвитку.  

Однак його діяльність як центрального органу виконавчої влади, з огляду на 

європейську орієнтацію країни, має бути узгоджено з сучасними підходами ЄС до 

впровадження регіональної політики сталого розвитку регіонів.  
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З того часу коли України прийняла незалежність, з’явилася велика кількість 

серйозних проблем. Всі проблеми новоствореної держави пов’язані з радянською 

економікою, яка існувала ще багато років тому на цій території країни, та залишила 

серйозний відбиток на її стані.  З прийняттям незалежності, в державі запроваджено 

фінансову систему України. Хоча ще рано говорити, що ця сфера економіки 

завершила свій розвиток, а основні його елементи так чи інакше сформувалися та 

функціонують. 

 Фінансова система України, за останні роки зазнала істотних змін, але багато з 

них не відобразилося у законодавстві. В цьому і полягає головна проблема фінансової 

система України. Держава повинна створити чітку правову та адміністративну основи 

управління фінансовою системою. 
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Основною та важливою проблемою розвитку фінансової системи є 

неефективність функціонування бюджетної системи. А головною метою політики 

України є саме створення ефективної бюджетної системи. 

 Ця система повинна охопити проблематику бюджетного процесу, структури 

надходжень і витрат, бюджетного дефіциту та способів його фінансування [1]. 

Фінансова система держави є основою встановлення цивілізації.  Ефективним 

знаряддям здійснення держаної політики, спрямованої на забезпечення 

життєдіяльності суспільства, заохочення бізнесу, мотивації до праці, підтримання 

рівня зайнятості, стабілізація економічного стану держави є держава, власність, 

ринок, гроші та релігія.  

Фінансова система є один із основних елементів країни, який показує 

ефективність розвитку та функціонування державної політики [2,19]. 

Через увесь шлях до ринкового типу фінансової системи України,  

проявляється багато проблем, а саме:  

- відсутність ефективності функціонування фінансової системи; 

- відсутність чіткого підходу до зміну форми власності, способів 

фінансування; 

- дуже повільний темп розвитку реформ. 

Щоб запобігти знищення  національної валюти, держава вимушена 

підвищувати ставку відсотка, що призводить до обвалу на фондовому ринку, оскільки 

курси акцій та облігацій різко падають. А отже, якщо ставка відсотка піднімається, то 

це негативно впливає на обсяги інвестицій [3, 29]. 

На даний час Україна поступово інтегрує до міжнародних фінансових ринків і 

наслідки глобальних процесів стають дуже відчутними для української фінансової 

системи. Про це свідчить етап міжнародної економічної інтеграції, перш за все 

європейської, включаючи валютну інтеграцію і приведення до єдиної форми 

фінансової системи [4, 31]. 

Фінансова система повинна бути саморегульована, гнучка та динамічна. 

Держава повинна знаходити оптимальний підхід до реструктуризації, забезпечувати 

стабільність та розвиток всієї система. На даний час,ситуація в державі погіршується 

за рахунок різкого та високого рівня зростання цін на товари і послуги, за рахунок 

видачі заборгованості населення, що і стало причиною нової інфляції. 

 Високе зростання цін – це етап, який властивий багатьом країнам у період 

політичних і економічних негараздів. Особливим негативним явищем всіх цих 

негараздів є відсутність чіткої політики вищих органів державної влади, складна 

політична ситуація країни, зміна посадових та керуючих осіб. 

Отже, на сьогодні основним питанням та болючою проблемою держави є 

збалансованість та стабільність, гнучкість та чіткість фінансової системи України. 

Для того щоб фінансова система не зазнала кризових явищ та застою, потрібно 

чимало зусиль, а саме: 

- налагодити функціонування банківської, кредитної, та грошової систем; 

- необхідно вдосконалити функціонування всіх сфер і ланок фінансів, 

забезпечити в повному обсязі діяльність органів та інститутів в галузі фінансів [5, 8]. 

Також, слід звертати увагу на проблемність розвитку та зростання економіки, 

розробку законодавчо – нормативної бази. А отже, застосування системи 

міжбюджетних розрахунків і є основним способом збалансованості фінансової 

системи. 

Першочерговими завданнями розвитку фінансової системи в Україні є: 
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- створення груп потужних банків; 

- зменшення податкового тиску; 

- упорядкованість фінансових потоків; 

- започаткування структурно-інституційного перетворення банківської 

системи, ефективна реорганізація підприємств. 

Для реалізації та розвитку таких завдань потрібно спрямувати всі зусилля 

органів виконавчої та законодавчої влади.  

Отже, в кінці ХХ століття фінансова система ринкової економіки, не беручи до 

уваги всі проблемні питання, досягла дуже високого рівня свого розвитку в 

національному та глобальному масштабах. 

Це проявляється через: 

- підвищений рівень зосередження на фінансові ресурси, як на рівні 

найбільших корпорацій і банків, так і рівні бюджетної системи країни з розвиненою 

ринковою економікою і міжнародних фінансових організацій; 

- підвищений рівень співвідношення фінансових ринків на базі новітніх 

інформаційних технологій, які знаменують перехід всієї економічної системи [3, 28]. 

Отже, на даний момент в нашій державі, як економіка так і приватний сектор 

знаходяться на однаковому рівні, а тому виникає обов’язковість проведення 

бюджетних реформ. Питання бюджетної реформи повинні бути спрямовані на 

залучення бюджетних інструментів, для того щоб скоротити системи субсидій і в 

свою чергу стимулювати інвестиції. Також правильна упорядкованість бюджетного 

режиму в плані міжнародної торгівлі та зміни у системі обмінного курсу.   

Для того щоб підвищити прогресивність змін у системі податкового 

регулювання, необхідно швидко впроваджувати елементи фінансової і стабільної 

політики: доцільно висвітлити обсяги фінансових ресурсів країни та зробити 

перерахунок витрат за кожним напрямом бюджетної системи, змінити підходити до 

соціальної політики щодо підтримки малозабезпечених верств суспільства, 

побудувати нову структурну основу банківської систему. 
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