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Розглянуто проблеми сучасної фінансової системи країни та особливості її 

формування. Визначено структуру фінансової системи та наведено пропозиції 

щодо її майбутнього розвитку. 
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Вступ. У сучасних умовах фінансова система України формується за 

європейським взірцем. У зв’язку з цим об’єктивно необхідним є дослідження 

основних проблем і перспектив її розвитку з урахуванням європейського вектору. 

Саме стабільність у фінансовому секторі держави виступає важливою передумовою 

її економічного розвитку та зростання суспільного добробуту. 

Питання функціонування української фінансової системи перебувають у 

центрі уваги багатьох вітчизняних науковців і економістів-практиків. Про це 

свідчить аналіз наукових праць останніх десятиліть. Зазначені аспекти розглядали 

такі вчені, як: Завгородній [1], Скоропад [2], Плескач [3] і Моторна [4]. 

Формулювання мети статті та завдань. Метою статті є визначення 

ключових проблем і тенденцій розвитку фінансової системи України. Відповідно до 

поставленої мети завдання дослідження полягають у вивченні чинників та 

особливостей, що впливають на її функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Не секрет, що фінансова система являє собою 

сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок 



фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, 

розподіляє, перерозподіляє і використовує як централізовані, так і децентралізовані 

грошові фонди [1, с. 270]. 

Однією з основних проблем нестійкості фінансової системи України є 

відсутність належного державного контролю. Оскільки останній - важлива функція 

держави, за допомогою якої забезпечуються адекватні умови для функціонування 

фінансової системи, дефіцит належного контролю призвів до зловживань та 

порушень у сфері фінансових відносин. У даному зв’язку обов’язковим має бути 

вдосконалення системи фінансового контролю за рахунок збалансування місцевих 

та державного бюджетів, досягнення самодостатності у фінансах окремих регіонів 

країни та галузей економіки, а також дотримання економічної безпеки держави. Все 

це може стати запорукою ефективного функціонування державних фінансів та 

посилить престиж країни перед світовою спільнотою. На жаль, фінансова система 

України не відповідає світовим стандартам, проте досить залежить від зовнішніх 

відносин, що провокує її трансформацію з урахуванням інтеграції до світового 

фінансового простору [6]. 

Відомо, що державний фінансовий контроль – це складова управління 

економічними об'єктами та процесами, основне завдання якої полягає у 

спостереженні за певним об'єктом з метою перевірки його відповідності бажаному 

та необхідному стану, передбаченому законами, положеннями, інструкціями та 

іншими нормативними актами. В Україні держаний фінансовий контроль 

здійснюють Верховна Рада, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, Національний 

банк, Рахункова палата, Фонд державного майна, Державна податкова служба та 

інші державні органи згідно з чинним законодавством. До органів, що реалізують 

функції внутрішнього фінансового контролю, відносять Державну контрольно-

ревізійну службу України і контрольно-ревізійні підрозділи міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади країни [10]. 

Основними недоліками сучасної системи державного контролю слід вважати, 

по-перше, той факт, що більшість перевірок на сьогоднішній день носять 

фіскальний характер: на практиці найчастіше використовують перевірку або 



ревізію. Водночас зазначені методи дозволяють лише виявити фінансові порушення, 

констатувати негативні явища, але не дають можливості запобігти їм або детально 

дослідити причини їх виникнення. 

По-друге, негативним моментом у функціонуванні вітчизняної системи 

державного контролю необхідно зазначити проблему переважного використання 

заходів подальшого контролю. Як свідчить досвід зарубіжних країн, саме процедури 

поточного та попереднього контролю вважаються найбільш дієвими, однак що 

стосується нашої країни, то ці види контролю є неврегульованими та слабкими [9]. 

Разом з тим варто відмітити, що неусвідомленість важливості проведення поточного 

та попереднього контролю як системою управління державними фінансами, так і 

керівниками підприємств, є також значною проблемою.  

По-третє, особливу увагу доцільно приділити питанню недосконалості діючих 

нормативно-правових документів та розміру штрафів. Оскільки сума штрафів за 

незаконне або нецільове використання бюджетних коштів менша за самі обсяги цих 

коштів, держава втрачає значні суми через зловживання посадових осіб, що 

призводить до збільшення порушень і нецільового використання бюджетних коштів. 

На сьогоднішній день також існує певна неурегульованість дій серед зовнішніх 

контролерів, якими є Рахункова палата та Державна контрольно-ревізійна служба 

України. 

На розвиток фінансової системи впливає безліч факторів, які потрібно 

враховувати з метою недопущення застою і кризових явищ. У цьому зв’язку 

необхідно налагоджувати та вдосконалювати механізми реалізації фіскальної, 

грошової і кредитної політик з метою забезпечення належного функціонування 

вітчизняної фінансово-кредитної системи. Водночас стратегія і тактика 

реформування фінансової системи повинна полягати у поступовій реструктуризації, 

яка передбачатиме подальшу трансформацію фінансів [4, с.8].  

На особливу увагу заслуговує питання створення потужної групи банків, 

зменшення податкового тиску та впорядкування фінансових потоків [7; 8]. У даному 

контексті слід зазначити, що цим питанням повинні займатися відповідні органи 

законодавчої та виконавчої влади: раціональне функціонування всієї фінансової 



системи можливе лише за рахунок належного функціонування кожної складової 

окремо та у разі їх синергічного поєднання. 

Як відомо, саме через фінансову систему відбувається перерозподіл фондів 

грошових коштів, що обслуговують економічні відносини в країні, починаючи від 

створення валового внутрішнього продукту і закінчуючи економічними 

відносинами підприємств і населення [6]. Варто зазначити, що фінансова система 

України потребує кардинальних змін, оскільки особливості її функціонування не 

відповідають загальноприйнятим цивілізованим нормам і стандартам. 

За рахунок неефективної роботи фінансової системи у сучасних умовах 

відбувається не повне акумулювання фінансових ресурсів та нераціональний їх 

перерозподіл між різними сферами. У результаті цього гальмуються надходження 

інвестицій в країну, адже саме вони необхідні для сталого економічного розвитку та 

стабільного функціонування держави [5,c.37]. 

Серед основних проблем фінансової системи України слід відзначити також 

неефективну систему державного регулювання, що унеможливлює сталість її 

розвитку. Одним із варіантів якісної трансформації фінансової системи країни може 

бути використання прогресивного світового досвіду провідних країн світу - 

Великобританії, Німеччини, Японії – у галузі створення єдиного регулятора 

фінансової системи (мегарегулятора). З допомогою останнього можливим стане 

уникнення протиріч у сфері контролю за фінансами та сформує надійний базис для 

інтеграції України у світову фінансову систему. 

Щодо перспектив розвитку фінансової системи України, слід зазначити, що їй 

необхідно ефективно імплементувати фінансовий механізм діяльності бюджетних 

установ, здійснювати перманентний пошук нових джерел фінансових ресурсів в 

умовах дефіциту бюджетних коштів, а також раціонально використовувати кошти, 

залучені за допомогою державного кредиту, зміцнюючи при цьому довіру до 

державних цінних паперів. І найголовніше – це економно витрачати бюджетні 

кошти та обов’язково посилити контроль за їх цільовим використанням. 

Ще однією проблемою на сьогодні для України залишається 

незбалансованість у видатках та доходах бюджету, а також значне зростання 



державної заборгованості та нераціональний розподіл витрат. Для розв’язання 

зазначених питань, на нашу думку, необхідно впровадити контроль за витрачанням 

коштів, їх доцільністю та належним чином відслідковувати грошові потоки. 

Водночас обов’язковим має бути зменшення обсягів запозичень для покриття 

бюджетного дефіциту. 

Останнім часом мало уваги приділяється таким статтям видатків, як: охорона 

здоров’я, духовний та фізичний розвиток, на противагу цьому видатки на 

загальнодержавні функції зростають із року в рік (рис.1). 

На наш погляд, для покращення стану фінансової системи України необхідно 

переглянути ключові напрямки стабілізаційної політики: розвиток страхового 

механізму пенсійного забезпечення, медичного обслуговування, страхових 

принципів фінансування для отримання вищої освіти полегшить навантаження та 

сприятиме удосконаленню функціонування фінансової системи країни. Для 

зменшення заборгованості, Україні слід поновити свій імідж та відновити довіру 

населення, емітуючи при цьому державні облігації з метою залучення додаткових 

коштів. Разом з тим у довгостроковій перспективі необхідно створити відповідні 

механізми, спрямовані на стимулювання розвитку фінансів домогосподарств, 

оскільки, використовуючи практику зарубіжних країн, слід зазначити, що 

домогосподарства займають провідне місце у формуванні доходної частини 

бюджетів усіх рівнів.  

Висновки. Таким чином, у сучасних умовах існує об’єктивна потреба у 

ефективній реалізації програми фінансового оздоровлення держави, розробці ряду 

стабілізаційних заходів щодо запобігання негативним наслідкам від фінансової 

кризи, що вимагає, на нашу думку, прийняття низки відповідних законів, здійснення 

практичних заходів та розробки науково обґрунтованих критеріїв функціонування 

фінансової системи держави з метою мінімізації можливих збитків від подальших 

фінансових криз для вітчизняної економіки. За умови імплементації перерахованих 

вище рекомендацій сучасна фінансова система України вийде на траєкторію 

стабільного економічного розвитку. 
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Рис.1. Питома вага видатків державного бюджету України протягом 2002-2011 років у структурі ВВП,% 
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