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Постановка проблеми. Трансформація фінансової 
системи України відповідно до європейської моделі 
на тлі кризових явищ в економіці є вкрай важливою 
проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми теоретичних основ формування та розвитку 
фінансової системи в умовах економічних проце-
сів досліджувалися у працях вітчизняних учених: 
О.І. Барановського, Ю.Я. Вавілова, О.Д. Василика, 
О.С. Власюка, Д.М. Дмитренко, М.М. Єрмошенка, 
О.В. Коваленко, О.М. Ковалюка, О.П. Крайника, 
М.І. Крупки, Є.О. Меої, І.Р. Михасюка, О.В. Луци-
шина, В.М. Опаріна, В.В. Прядка, В.М. Родіонової, 
В.Ф. Столярова, С.Г. Шклярука, В.М. Федосова та 
інших. Проте, на наш погляд, залишаються актуаль-
ними проблеми функціонування фінансової системи 
України насамперед як засобу розвитку економіки 
країни в умовах євроінтеграції.

Постановка завдання. На основі викладеного можна 
сформулювати завдання дослідження, яке полягає в 
аналізі фінансової системи через виділення функцій, 
які є вираженням її суспільного призначення.

Практична цінність отриманих результатів поля-
гає у можливості їх використання як пропозицій до 
змін у законодавстві, сфері управління фінансами, а 
також науковій та педагогічній діяльності.

Серед не вирішених раніше частин вищезазначеної 
проблематики є розгляд сучасного стану фінансових 
активів, дослідження процесу залучення інвестицій та 
міжнародних платіжних систем до економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо 
взяти до уваги такий науковий термін, як «функ-
ція», то необхідно зазначити його різноманітність 
та характерні риси, а також широку сферу вико-
ристання. Слово «Функція» похідне від латин-
ського (funciо) – тобто виконання, здійснення, вплив 
[4, с. 707]. Гете (1749–1832) говорив, що функція – 
це існування, яке мислиться нами в дії [9, с. 498].

У літературних джерелах цей термін розуміється 
як робота – кого, чого-небудь; обов’язки; коло діяль-

ності когось, чогось; повинність; місія; відповід-
ність; відображення; роль [9, с. 707]. У науковий обіг 
поняття «функція» було введено німецьким філосо-
фом та математиком Г. Лейбніцем (1646–1716) [7; 9].

У подальшому згадана категорія була розпо-
всюджена в інших наукових галузях. Також функ-
ції визначаються як певне явище, що залежить від 
іншого явища та є формою його виявлення і зміню-
ється відповідно до його змін [7, с. 613]; спосіб дії 
речі або елемента системи, спрямований на досяг-
нення певного ефекту [7; 9]; поняття, в якому фіксу-
ється стійкий спосіб активних взаємовідносин речей, 
при цьому зміни в одних речах супроводжуються 
змінами в інших [6, с. 75]; відносини двох (групи) 
об’єктів, в якому зміни в одних з них супроводжу-
ють зміни іншого [9, с. 751]; спосіб поведінки, при-
таманний будь-якому об’єкту та сприяючий збере-
женню існування цього об’єкта, або тієї системи, в 
яку він входить в якості елемента [5, с. 418].

Щодо функцій фінансової системи, то тут, вихо-
дячи із побудови моделі фінансової системи України, 
ми можемо виділити такі функції:

Забезпечення переміщення економічних ресурсів 
у часі і просторі.

Суть цієї функції розкриває одне із головних 
завдань фінансів, тобто забезпечення контролю здій-
снення всіх економічних процесів, необхідних для 
функціонування та розвитку держави та суспільства.

За останні роки фінансова система України 
зазнала значного тиску, і задля того, щоб знайти 
вихід із складної економічної ситуації, необхідно 
було застосовувати широкий спектр фінансових 
інструментів щодо переміщення матеріальних ресур-
сів з метою розв’язання актуальних проблем.

Так, можна спостерігати переміщення підпри-
ємств, людських, фінансових ресурсів із зони прове-
дення АТО та окупованих територій в інші регіони.

Відповідно до даних Державної фіскальної служби 
близько декількох тисяч установ, які знаходяться в 
зоні АТО, пройшли перереєстрацію на підконтроль-
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них Україні територіях та сплачують податки до міс-
цевих бюджетів, наприклад банк ПУМБ, який був 
зареєстрований в Донецьку, змінив місце реєстрації 
на Київ.

Також варто відзначити переміщення трудових 
ресурсів з Донецької та Луганської області в інші 
регіони України, наприклад Донецького національ-
ного університету з Донецька до Вінниці, разом із 
студентами та науково-педагогічним складом.

Забезпечення управління ризиками економічної 
діяльності. Економічна діяльність завжди відзна-
чалася значними ризиками, але тим не менш вона 
займає основне місце в парадигмі функціонування 
державного механізму.

Функція забезпечення управління ризиками реа-
лізується через страхування, соціальні виплати, 
надання гарантій тощо.

Україні на шляху трансформації своєї економіки 
відповідно до європейських стандартів необхідно 
запроваджувати більше змін у цій сфері, починаючи 
з законодавчого рівня і закінчуючи набором профе-
сійних кадрів.

Як завжди, гарним прикладом у цьому разі 
можуть слугувати країни ЄС. Незважаючи на скоро-
чення вугледобування, метод тотального скорочення 
працівників шляхом звільнення практично не засто-
совуються.

Так, у Німеччині був скорочений вік виходу на 
пенсію. Незважаючи на те, що пенсійний вік скла-
дає 65 років, шахтарям дозволено вихід на пенсію у 
55 років, до того ж є суттєва надбавка до пенсії, яка 
більше у два рази, ніж середньостатистична пенсія.

Щодо правового регулювання ризикової еконо-
мічної діяльності, наприклад перевезення морських 
вантажів, то тут можна відзначити високий рівень 
безпеки мореплавства. Україні для того, щоб у май-
бутньому бути повноправним членом ЄС, треба звер-
нути увагу щодо портового контролю суден, упоряд-
кувати правила та стандартизації роботи морських 
портів та перевезення вантажів, а також оновити 
законодавчу базу.

Забезпечення оптимальних способів здійснення 
розрахунків, які стимулюють обмін товарами, послу-
гами, активами. Це платіжна функція фінансової сис-
теми, яка відповідає за здійснення розрахунків, сти-
мулюючи переміщення активів та обмін послугами.

В Європейському Союзі діє єдина платіжна сис-
тема, SEPA (Single Euro Payments Area), послугами 
якої користуються більше ніж 27 держав, де щорічно 
проводиться 74 млрд безготівкових платежів. Функ-
ціонування цієї системи сприяє полегшенню та при-
скоренню процедури платежів, а також веде до ско-
рочення адміністрування.

Норми SEPA передбачають наявність спеціального 
номера банківського розрахунку IBAN (International 
Bank Account Number). В Україні використання 
банками IBAN не є обов’язковим, незважаючи на 
широке використання країнами ЄС.

Щодо забезпечення оптимальних способів здій-
снення розрахунків, які стимулюють обмін това-
рами, послугами, активами також можна відзначити 
такі позитивні зміни.

Національний банк України зараз займається 
залученням міжнародних платіжних систем на укра-
їнський ринок. Так, прихід таких провідних платіж-
них систем, як PayPal, ApplePay, GoogleWallet, змо-
жуть значно спростити розрахунки як для великих 
компаній, так і для пересічних громадян.

Але наступним кроком у цьому напрямі є також 
спрощення митних процедур, боротьба із хабарни-

цтвом та контрабандою, що є важливим фактором 
для ведення торгівлі з іншими країнами.

Забезпечення можливості об’єднання фінансових 
ресурсів для створення великомасштабних підпри-
ємств та забезпечення подрібнення капіталу будь-
якого підприємства серед значної кількості власників.

Мета даної функції полягає в акумулюванні і роз-
поділі фінансових ресурсів задля реалізації еконо-
мічно вигідних проектів, через випуск цінних папе-
рів і продажу акцій.

Якщо розглядати зміни у забезпеченні можли-
вості об’єднання фінансових ресурсів для створення 
великомасштабних підприємств та забезпечення 
подрібнення капіталу будь-якого підприємства серед 
значної кількості власників, то тут треба відзначити 
деякі моменти.

Із створенням великомасштабних підприємств 
треба уникнути негативного досвіду із суб’єктами 
монополії на ринку. Яскравим прикладом цього 
можна відзначити створення Нафтогазу України 
чи МАУ, які загалом встановлюють необґрунтовано 
великі ціни на свою продукцію.

Але якщо взяти до уваги позитивний момент із 
створення великомасштабних підприємств, то тут 
можна розглянути ідею створення державного підпри-
ємства із видобутку та перероблення бурштину для 
його подальшого продажу. Із-за незаконного видо-
бутку бурштину Україна кожного року втрачала зна-
чні кошти, які могли би поповнити бюджет держави.

Також треба відзначити розширення ринку акцій 
в Україні, так як покращення справ у цій сфері допо-
може підприємствам отримувати додатковий дохід, а 
тим, хто купує акції, – дивіденди від своїх вкладів.

Забезпечення широкого фінансового інформу-
вання для можливості прийняття оптимальних 
рішень суб’єктами економіки.

Надання відомостей про стан підприємств та їхню 
діяльність дозволяє іншим суб’єктам економіки при-
ймати на основі цих даних рішення щодо розмі-
щення своїх коштів.

Оприлюднення банківської інформації щодо депо-
зитних ставок або курсу валют, дані про фондові 
індекси, цінні папери підприємств тощо – це все є 
важливим механізмом інформування, який впливає 
на роботу всієї фінансової системи.

Питання широкого фінансового інформування 
теж є актуальним в українських реаліях, так як 
дуже значний відсоток економіки України функціо-
нує за допомогою тіньових схем, що ускладнює ана-
ліз реального стану фінансового сектору.

Але тим не менш можна відзначити, що фінан-
сове інформування хоч є недостатнім, але тим не 
менш не критичним.

Так, якщо покращити поінформованість насе-
лення про кредитних ставок та ризиків, то це захис-
тить багатьох громадян від потрапляння в скрутну 
ситуацію, коли боржник не має змоги розрахуватися 
з кредитором.

Необхідно зменшити кількість закритих тендерів 
та зробити більш доступною інформацію про купівлю 
та продаж підприємств та суб’єктів, які приймали в 
ньому участь.

Також вагомим кроком до прозорості та поінфор-
мованості стало відкриття реєстрів володіння землі, 
нерухомості та авто, що є суттєвим кроком у боротьбі 
з корупцією.

Забезпечення можливості кредитування еконо-
мічно доцільних та ефективних проектів.

Кредитування – це один із стовпів економічної 
діяльності, що, з одного боку, надає позичальникам 
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можливість для розвитку своїх економічних проектів, а 
з іншого, надає кредитору можливість для збагачення.

Тим не менш треба відзначити, що ефективного 
розвитку програм кредитування, ціна за користу-
вання кредитом має встановлюватися ринковим спо-
собом та бути адекватною.

У цій сфері хотілося б відзначити такий механізм 
кредитування, як аграрні розписки. Для аграрно-
промислового комплексу даний інструмент набагато 
зручніший та ефективніший порівняно з банків-
ським кредитуванням, товарними кредитами та век-
сельним фінансуванням.

Згідно з аграрною розпискою кредитор 
зобов’язується надати іншій стороні матеріально-тех-
нічні або фінансові ресурси, а боржник, у свою чергу, 
зобов’язується здійснити поставку своєї сільськогос-
подарської продукції або сплатити кошти кредитору.

Перша аграрна розписка на 32 т насіння соняш-
ника була видана 13 лютого 2015 року компанії 
«ПЗК-агро». Кредитор – сільськогосподарське під-
приємство «Комбікормовий завод». Договірна вар-
тість розписки – 192 тис. грн.

Щодо самого кредитування, то в теперішні 
скрутні часи, які зачепили і банківську сферу, це 
є важливим питанням. Висока процентна ставка, 
ризик закриття банку, недостатня підтримка з боку 
уряду – це все, безперечно, негативно відбивається 
на процесі кредитування.

Але крім комерційних банків є ще інші установи, 
які надають кредити. Так, Європейський банк рекон-
струкції та розвитку постійно залучає кошти у про-
екти національного значення.

Представники Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, Національний банк України 
і Міністерство фінансів підписали з Європейським 
банком реконструкції та розвитку меморандум про 
розвиток ринку капіталу в Україні.

Це означає допомогу у побудові ефективних регу-
ляторів і нормативно-правової бази, збільшення лік-
відності, розвиток розрахунково-депозитної інфра-
структури тощо.

Забезпечення ліквідності фінансових активів. 
Важливість ліквідності полягає в тому, що вона 
надає можливість перетворення фінансового активу в 
іншу форму, залежно від потреби. Так, це може бути 
конвертація валюти, тобто обміну грошових одиниць 
однієї держави, на грошові одиниці іншої або пере-
творення цінних паперів у готівку.

Ліквідність являє собою корисний фінансовий 
інструмент, за допомогою якого спрощується про-
цедура та зменшується час на проведення господар-
ських операцій та надає широкий вибір для збері-
гання та застосування фінансових активів.

Ситуація з ліквідністю в Україні залишається 
вкрай критичному стані. Слабкі зовнішні резервні 
активи, дефіцит поточного рахунку та в цілому 
несприятлива економічна ситуація, не дає можли-
вості сподіватися в короткостроковому терміні на 
зміну ситуації.

Але серед позитивних змін можна відзначити 
рішення НБУ щодо врегулювання порядку купівлі-
продажу боргових цінних паперів на біржових тор-
гах, дає можливість більш гнучкого регулювання 
грошово кредитного-ринку та ліквідності банків.

Забезпечення можливості накопичення багат-
ства та формування заощаджень тим суб’єктам 
господарської діяльності, які ефективно працюють.

Гнучкість та стійкість відповідно до зовнішніх 
коливань є ознакою міцною фінансової системи, що 
має можливість забезпечувати стабільність національ-

ної грошової одиниці, конвертованість, та яка має 
змогу протидіяти інфляційним процесам. При таких 
умовах може відбуватися накопичення коштів для 
інвестицій в економічно привабливі проекти та фор-
муватися заощадження для подальшого розвитку.

Потрібно звернути увагу на золотовалютні резерви 
України та їхній стан. Згідно з повідомленнями Наці-
онального банку України до кінця 2015 року золото-
валютні резерви становитимуть майже 15 млрд дола-
рів США.

Необхідність накопичення золотовалютних резер-
вів пов’язана зі стабілізацією національного курсу 
валют та банківського сектору.

Нині одним із основних шляхів наповнення резер-
вів є кредитні програми від Міжнародного валютного 
фонду та інших кредиторів, а також валютні опера-
ції на міжнародних ринках та розміщення держав-
них облігацій.

Забезпечення можливості здійснення фінансо-
вого макрорегулювання національної економіки з 
використанням фінансових важелів.

Негативні зовнішні та внутрішні економічні про-
цеси, що виникли з тих чи інших обставин, зна-
ходять своє відображення у різкому зростанні цін, 
девальвації валюти, подорожчанні енергоносіїв тощо. 
При таких умовах фінансова система має мати низку 
важелів для стабілізації економіки, через урядове 
втручання з метою коригування монетарної, подат-
кової, бюджетної, митної та боргової політки.

Механізм макрорегулювання національної еконо-
міки є, як ніколи, актуальним і важливим нині, так 
як він застосовується у разі несприятливих зовніш-
ніх або внутрішніх економічних процесів.

Так, одним із способів здійснення фінансового 
макрорегулювання, який нині застосовується уря-
дом, є посилення монетарної політики, яка у першу 
чергу залежить від інфляції, а також коригування 
податкової та бюджетної політики.

Щодо податкової політики тут можна відзна-
чити збільшення ставки податку на автомобілі, які 
коштують понад мільйон гривень, та на нерухомість 
для квартир понад 350 квадратних метрів та для 
будинків більше ніж 500 квадратних метрів, а також 
постійне підняття ставок на акцизні товари.

Неможливо не відзначити зміни у митній полі-
тиці, наприклад передача митниць у адміністру-
вання іноземним компаніям.

Висновки. Підсумовуючи викладене, варто зазна-
чити, що кожен з інститутів фінансової системи 
виконує певну функцію: або фонду грошових коштів 
(такими є бюджети всіх рівнів, фінанси підприємств), 
або методу, що сприяє нормальному функціонуванню 
фінансової системи держави (такою є грошова система), 
або мобілізації грошових коштів до відповідних фондів 
держави (такою є податкова система) [10, с. 33].

Отже, розглянувши функції фінансової системи, 
можна зробити висновки, що нинішні процеси відо-
бражають актуальний стан розвитку української 
держави, а також перехід до ринкової економіки та 
європейської моделі економіки.

Трансформаційні процеси лягають важким тяга-
рем на суспільство, але тим не менш вони необхідні, 
так як покликані оздоровити національну економіку, 
зокрема удосконалити її фінансову систему.
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Постановка проблеми. У сучасних економічних 
умовах в Україні високої актуальності набуває про-
блема формування інвестиційних ресурсів підпри-
ємства. Усі суб’єкти господарювання стикаються з 
необхідністю ведення інвестиційної діяльності, що 
обумовлюється наступними причинами: формуван-
ням на етапі організації підприємства основних і 
оборотних активів; оновленням наявної матеріально-
технічної бази; нарощуванням обсягів виробничої 
діяльності; освоєнням нових видів діяльності; збіль-
шенням прибутку підприємства шляхом найвигідні-
ших інвестиційних вкладень різного характеру.

Звідси будь-яка виробнича, підприємницька, 
інноваційна та інша діяльність з метою отримання 
прибутку або інших кінцевих результатів потребує в 
першу чергу інвестицій. Однак інвестиції обмежені, 
а потреби в них – безмежні. Унаслідок цього підпри-

ємства зіткнулися із завданням оптимізації форму-
вання інвестиційних ресурсів та більш ефективного 
їх використання.

Формування необхідних інвестиційних ресурсів, 
які забезпечують фінансування інвестиційної діяль-
ності підприємства, входить у систему стратегічних 
цілей його розвитку. Для забезпечення ефективного 
управління цим процесом на підприємстві повинна 
розроблятися спеціальна інвестиційна політика, 
спрямована на формування інвестиційних ресурсів з 
різних джерел відповідно до потреб його розвитку в 
майбутньому періоді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми пошуку ефективних механізмів формування і 
використання інвестиційних ресурсів, а також аналіз 
впливу інвестиційних ресурсів підприємств на еконо-
мічне зростання в державі вже досить давно дослі-


