
96 │ Актуальні питання економічних наук 

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
 

 

 

Бровко Д.Д., Пасс І.Д. 

студенти; 

Піменова М.М. 

кандидат економічних наук, старший викладач, 

Університет митної справи та фінансів 

 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

На сьогоднішній день в нашому світі збільшується динаміка соціального 

розвитку та здійснюється стимуляція трансформаційних процесів. 

Міжнародна економіка входить в нове тисячоліття, здійснюючи власне 

переміщення поряд з численними суперечливими та важкими змінами, які 

знаходять своє відображення у формуванні фінансової системи як одного з 

найбільш активних та складних елементів ринкової економіки.  

Фінансова система – один з головних елементів країни, який вважається 

ознакою функціонування, формування та продуктивності загальнодержавної 

політики [3]. На сьогодні дана тематика вважається досить важливою, так як саме 

фінансова система забезпечує побудову результативної фінансової політики, яка 

спрямована на зростання економіки і покращення якості життя населення. 

Для того щоб не спричинити застою або переломних явищ необхідно 

регулювати велику кількість умов, які впливають на формування фінансової 

системи. По-перше, нормалізувати діяльність валютної, банківської, кредитної 

систем. По-друге, необхідно поліпшити всі сфери фінансів та роботу 

інститутів та органів, діючих в області фінансів. Політика та стратегія 

реформування фінансів повинна включати в себе послідовну 

реструктуризацію, яка враховуватиме подальшу модифікацію [2]. 

Для розвитку фінансової системи України необхідно виконати ряд 

завдань, на виконання яких повинні бути зорієнтовані всі зусилля виконавчих 

та законодавчих органів:  

‒  зменшення податкового тиску; 

‒ формування групи потужних банків; 

‒ структурно-інституційна перебудова банківської системи та 

реорганізація підприємств; 

‒  регулювання фінансових потоків.  

В Україні найбільш складні проблеми пов’язані з формуванням фінансового 

ринку. Фондова біржа нашої країни має обмежені обороти, хоча сьогоднішній 

день почалося стрімке проведення операцій з цінними паперами [1]. 

Дуже важливо створити насичений ринок, адже саме він може відіграти 

роль пускового механізму для всебічного розвитку фінансової системи 

України. Також важливим завданням є створення насиченого ринку, так як він 

здатний відіграти значну роль для розвитку фінансової системи нашої країни. 
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Для того, щоб підвищити дію поступових та передових змін, у системі 

необхідно терміново закорінювати всі інші елементи фінансової і 

стабілізаційної політики. Тенденціями такої діяльності можуть бути: розвиток 

медичного сервісу, страхових елементів пенсійного забезпечення, страхових 

засад фінансування отримання спеціальної та вищої освіти; оптимізація 

результатів фінансування питань, які належать до області компетенції країни 

та місцевого уряду; забезпечення розвитку випуску облігацій, які розраховані 

на внутрішній і на зовнішній ринки; забезпечення кредитування суб’єктів 

господарської діяльності; спрямований розвиток інструментів та інститутів 

фондового ринку [4]. 

Фінансова діяльність держави – це процес реалізації стратегічних 

економічних цілей за допомогою фінансового механізму, тобто певних 

фінансових інструментів. Фінансова діяльність є важливою умовою 

стабільності і стійкості суспільства. Збереження сталої збалансованості 

державного бюджету є найважливішим напрямом розвитку фінансової 

політики України. З метою ретельного розгляду коштів бюджету існує 

глибинний аналіз існуючих показників відповідно до консолідації та 

розподілу, який допомагає покращити збалансованість фінансової системи. 

Врівноваження бюджетів одного рівня може існувати лише за допомогою 

фінансового регулювання (перерозподільних дій в рамках бюджетної 

системи) шляхом виплати коштів «бідним» з фінансового боку місцевостям 

або вилученням грошей у «багатих» територій. 

Економіка України, і в тому числі, малий та середній бізнес розвиваються 

під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, сукупна дія яких поки 

що недостатньо впливає на формування нових економічних відносин та на 

зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання, особливо на малий і 

середній бізнес. Слід зазначити, що економіка дедалі більше залежить від 

бізнесу, тобто економічна діяльність спрямована на отримання прибутку. 

Отже, фінанси з’явилися як реакція на реальні потреби суб’єктів 

суспільного життя. Внаслідок накопичення валютних ресурсів у загальному 

фонді, і їх розподілу незалежно від внеску, який зробили суб’єкти, які 

створювали цей фонд, виконується вплив на фінансове становище членів 

сім’ї, фінансовий і соціальний клімат підприємства, здійснюється фінансове 

вирівнювання в суспільстві. 
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