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АНОТАЦІЯ 

Шифр роботи: «Антикрихкість» 

 

Сучасні умови функціонування фінансової системи України 

супроводжуються негативним впливом факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища (геополітична ситуація, економічна нестабільність, інфляційні 

процеси, спад промислового виробництва, залежність від зовнішніх джерел 

фінансування тощо). Ці обставини зумовлюють необхідність у розробці нових 

підходів до забезпечення економічної безпеки фінансової системи України. 

Мета дослідження – аналіз теоретичних аспектів аналізу проблем  

фінансової системи України та розробка нових підходів до забезпечення її 

економічної безпеки. 

У роботі розглянути теоретичні аспекти економічної безпеки фінансової 

системи України. Визначено поняття «антикрихкість» як інтегральна 

властивість складних систем. Проаналізовано проблеми та недоліки фінансової 

системи України як загрози її економічної безпеки. Здійснено аналіз показників 

розвитку фінансової системи України. Визначено характерні прояви крихкості 

фінансової системи України та напрями політики антикрихкості. 

Запропоновано рекомендації щодо напрямів усунення недоліків фінансової 

системи України. 

Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку 

джерел посилання, додатків. Обсяг роботи складає 34 сторінки.  

Методи дослідження: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, 

графічний, дедукція.  

Ключові слова: фінансова система, економічна безпека, фінансова 

безпека, фінансові інститути, фінансові установи, антикрихкість, політика 

антикрихкості. 
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ВСТУП 

 

 

Процес появи фінансової системи є об’єктивним та зумовлений появою 

такого історичного суб’єкту як держава. Фінансова система є основою 

фінансової науки. Існує багато трактувань терміну «фінансова система». Ця 

багатогранність у більшості пов’язана з великою кількістю робіт присвячених 

аналізу фінансової системи та належності дослідників різним школам зі своїми 

підходами, такими як: інституціональний, монетарний, розподільний, 

функціональний та системний підходи. З іншого боку, сучасні умови 

функціонування фінансової системи України супроводжуються негативним 

впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища (геополітична 

ситуація, економічна нестабільність, інфляційні процеси, спад промислового 

виробництва, залежність від зовнішніх джерел фінансування тощо). Ці 

обставини зумовлюють необхідність у розробці нових підходів до забезпечення 

економічної безпеки фінансової системи України. 

Проблеми фінансової системи України та забезпечення її економічної 

безпеки досліджувалися багатьма науковцями, серед яких: З. С. Варналій, 

Ю. В. Гаруст, О. О. Гончаренко, С. Б. Єгоричева, С. В. Качула, Т. А. Кобзева, 

В. О. Макаренко, І. П. Отенко, С. П. Прасолова, І. О. Прищепчук, 

Б. О. Толкачов, А. А. Шиян та інші. Проте актуальність та невирішені завдання 

у межах даної предметної області обумовлюють необхідність подальшого 

наукового пошуку. 

Об’єктом дослідження є фінансова система України та її структура. 

Предметом дослідження є підходи до інтерпретації та забезпечення 

економічної безпеки фінансової системи України.   

Метою дослідження є аналіз теоретичних аспектів аналізу проблем  

фінансової системи України та розробка нових підходів до забезпечення її 

економічної безпеки. 
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Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

- розглянути теоретичні аспекти економічної безпеки фінансової системи 

України; 

- визначити поняття «антикрихкість» як інтегральну властивість 

складних систем; 

- проаналізувати проблеми та недоліки фінансової системи України як 

загрози її економічної безпеки; 

- здійснити аналіз показників розвитку фінансової системи України; 

- визначити характерні прояви крихкості фінансової системи України та 

напрями політики антикрихкості; 

- запропонувати рекомендації щодо напрямів усунення недоліків 

фінансової системи України. 

Актуальність даного дослідження підтверджується тим, що будь-яка 

фінансова система з’являється одночасно з появою держави та є одним з 

основних життєво необхідних механізмів для її існування. Саме від ефективно 

функціонуючої фінансової системи країни залежить розвиток різних сфер 

суспільного життя. У той же час необхідною умовою функціонування 

фінансової системи має бути  забезпечення відповідного рівня її економічної 

безпеки. На сучасному етапі Україна стоїть на шляху розвитку ринкових 

відносин, саме тому необхідно грамотно побудувати складні ієрархічні зв’язки 

в державі, а отже, і фінансову систему та її захист, які спрямовані на подолання  

великої низки проблем, таких як: дефіцитний бюджет, недостатньо розвинені 

фондові ринки, немає чіткого обґрунтування фінансової політики.  

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних авторів в області управління фінансово-економічною безпекою, 

нормативно-правова база України, статистичні дані із офіційних інформаційних 

джерел відкритого доступу. 

Теоретична значущість проведених досліджень полягає у введенні у 

науковий понятійно-термінологічний апарат безпекознавства поняття 

«антикрихкість» як інтегральна властивість фінансової системи України, яка 

дозволяє надати якісну характеристику рівня її економічної безпеки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

1.1 Сутність і структура фінансової системи України 

 

 

В основі розкриття сутності фінансової системи України лежить 

безпосередньо інтерпретація поняття «система». На думку А. А. Шияна [1], під 

системою  розуміється «сукупність елементів, які пов’язані між собою та мають 

певні відношення один з одним, завдяки чому вони утворюють неподільність, 

унітарність та цілісність. Ці елементи об’єднує спільне функціонування та 

середовище. Вони частково втрачають свої індивідуальні особливості під 

впливом системних взаємозв’язків» [1]. 

Як зазначає Т. А. Кобзева [2], будь-яка система, у тому числі і фінансова, 

передбачає певну сукупність зв’язків, які з одного боку, пов’язують 

множинність в одне ціле, а з іншого – дозволяють системі розвиватися та 

удосконалюватися.  

У свою чергу, О. П. Орлюк [3] визначає термін «фінанси» як 

багатостороннє і складне явище, яке характеризується різними істотними 

ознаками, має певні якості й форми прояву. Це особлива сфера економічних 

відносин. За змістом, характером використання та закономірностями розвитку, 

фінанси визначаються соціально-економічними відносинами, що домінують у 

державі, природою та функціями держави. Фінанси, як вартісна категорія, 

пов’язана з рухом вартості в її грошовій формі, з утворенням та використанням 

різних грошових фондів (таких як державного бюджету, місцевих бюджетів, 

соціальних фондів), з грошовими відносинами, що існують між державою та 

приватним господарством. 

 Отже, спираючись на ці поняття, можна зробити висновок, що фінансова 

система – це сукупність різних сфер та ланок фінансових відношень, кожна з 

яких має свої особливості щодо формування та використання фондів грошових 
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коштів. Фінансова система представляє собою сукупність усіх механізмів, 

завдяки яким здійснюється рух фінансових потоків. 

Фінансова система виступає ключем трансформації власності, її 

структури та інституцій, сприяє структурним змінам в економіці. Вона об’єднує 

фінансові ринки з різними рівнями забезпечення запобігання ризику, 

інструментами і завданнями та організує взаємодію окремих елементів.  

У контексті даного дослідження тлумачення вимагає поняття «фінансова 

безпека». Слід визначити, яке місце вона займає у системі національної безпеки 

країни. Як зазначають деякі науковці, «фінансова безпека» є частиною 

«економічної безпеки». 

У широкому сенсі поняття економічної безпеки можна інтерпретувати як 

захищеність економічних відносин, що визначають прогресивний розвиток 

економічного потенціалу країни і забезпечують підвищення рівня добробуту 

всіх членів суспільства, його окремих соціальних груп і формують основи 

обороноздатності країни від небезпек і загроз. 

Економічна безпека є комплексним поняттям і включає в себе безпеку 

різних видів економічної діяльності та сфер суспільного життя держави, а саме 

фінансову, енергетичну, продовольчу, інвестиційну, зовнішньоекономічну, що 

наведено на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функціональні складові економічної безпеки 
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Фінансова безпека характеризується, в першу чергу, здатністю держави 

забезпечити стійкість фінансово-економічного розвитку країни і є 

найважливішою складовою частиною економічної безпеки країни, регіонів, 

підприємств. До основних складових фінансової безпеки, перш за все, 

відносяться безпеки бюджетної та банківської систем, позабюджетних фондів і 

фондового ринку. 

На основі цього можна виділити основні сегменти фінансової безпеки 

країни та регіонів, до яких відносяться: бюджетно-податковий, валютно-

грошовий, кредитно-банківський, позабюджетний фонд. 

Також слід розглянути таке поняття як «фінансові інститути». В сучасній 

економічній  літературі часто ототожнюються два поняття: фінансові інститути 

та фінансові установи. Їх важливо розрізняти з точки зору фінансового 

посередництва. Фінансові посередники – це спеціалізовані фінансові установи, 

що опосередковують рух фінансових ресурсів за допомогою реалізації 

фінансових послуг.  

Чітке трактування дає закон України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» [4], де фінансова установа – це 

юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових 

послуг. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи 

накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та 

інші юридичні особи. 

О. О. Гончаренко визначає фінансові інститути як сукупність 

економічних, соціальних, політичних, етичних, правових норм і вимог, які 

визначають діяльність фінансових установ [5]. Між фінансовими установами та 

фінансовими інститутами є взаємозв’язок, що графічно наведено у додатку А.  

Не можна обійти ще одне важливе поняття, як фінансовий апарат. Він є 

складовою частиною фінансової системи. Організаційний склад фінансової 

системи України містить в собі дві підсистеми: фінансові установи, про які 

було сказано вище, та державний фінансовий апарат, який включає 
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Міністерство фінансів України, Державну аудиторську службу України, ДФС 

(Державна Фіскальна служба), Державне казначейство, Державну комісію з 

цінних паперів і фондового ринку, Рахункову палата, Аудиторську палата, 

Пенсійний фонд, Фонди соціального страхування та інші.  

Кожен фінансовий інститут виконує певну функцію у фінансовій системі, 

так, наприклад: функція – фонд грошових коштів (бюджети всіх рівнів, фінанси 

підприємств), або як метод, що сприяє стабільній роботі фінансової системи 

кожної держави (грошова система), або як мобілізація грошових коштів до 

відповідних фондів держави (податкова система).  

На думку багатьох економістів, фінансова система включає в себе 

державний бюджет, позабюджетні фонди, фінанси організацій різних форм 

власності, фондовий ринок, державний кредит, банківський кредит. 

Спираючись на дослідження В. О. Макаренко та І. О. Прищепчук [6], можна 

зазначити про ієрархічність фінансової системи відносно внутрішнього та 

зовнішнього середовища, яка передбачає такі рівні (рис. 1.2): світове 

господарство – міжнародні фінанси; макроекономічний – державні фінанси; 

мікроекономічний – фінанси суб’єктів господарювання.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Фінансова система в ієрархії внутрішньо-зовнішніх відносин [6] 

 

Фінансова система має свої етапи розвитку. На погляд В. О. Макаренко та 

І. О. Прищепчук [6], їй відповідає певний перелік етапів розвитку, що наведено 

на рис. 1.3.  

 

Рівень світового господарства – міжнародні фінанси 

Макроекономічний рівень – державні фінанси 

Мікроекономічний рівень –  

фінанси суб`єктів господарювання 
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Рисунок 1.3 –  Основні етапи розвитку фінансової системи 

 

Також науковці В. О. Макаренко та І. О. Прищепчук [6] детально 

розглянули фінансову систему України. Проте, слід зазначити, що автори не 

розмежовують поняття «фінансові інститути» та «фінансові установи», що 

наведено у додатку Б.  

В Україні виділяється п’ять секторів економіки: фінансові корпорації; 

сектор загального державного управління; нефінансові корпорації; домашні 

господарства; некомерційні організації, що обслуговують домашні 

господарства.  

Фінансовими корпораціями є НБУ, інші депозитні корпорації, інші 

фінансові корпорації(страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні 

установи, фінансові компанії тощо). Сектор загального державного управління 

охоплює центральні, регіональні й місцеві органи державного управління, 

включаючи фонди соціального страхування. Нефінансові корпорації це – 

державні, приватні нефінансові корпорації, а також такі, що перебувають під 

іноземним контролем. 

Ю. В. Гаруст та Б. О. Толкачов [8] порівнюють характеристики 

фінансової системи Великобританії та України обґрунтовуючи це тим, що 

Україна та Великобританія є унітарними державами, з дворівневими системами 

та регулюванням центральною владою фінансових відносин з одного боку 

центральною владою, з іншого – на місцях. Фінансова система Великобританії 

включає такі складові: державний бюджет, місцеві бюджети, спеціальні 

позабюджетні фонди, фінанси підприємств і домогосподарств. Що стосується 

правового регулювання, конституційного значення набувають судові 

Виникнення Розвиток Передкризовий 

стан 
Пік Криза Вихід з 

кризи 
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прецеденти, традиції та законодавчі акти парламенту. Фінансова система 

України, маючи дворівневу структуру складається з державних фінансів, а 

саме: державний кредит, бюджетна система, державні цільові фонди – це 

фінансові ресурси загальнодержавного призначення, та фінанси комерційних 

підприємств, фінанси некомерційних організацій і установ, фінанси 

громадських організацій і доброчинних фондів [8]. Як далі вказують автори, 

завдяки таким спільним рисам фінансової системи України та Великобританії, 

ми повинні використовувати англійський досвід в розвитку своєї фінансової 

системи. Так наприклад, вони беруть до уваги те, що у Великобританії 

основною фінансовою установою в системі управління державними видатками 

є казначейство, яке виконує функції таких міністерств як – Міністерство 

фінансів та Міністерство економіки. В Україні це три самостійних міністерства, 

які в комплексі повинні мати однакові функції та виконувати однакові 

завдання. Казначейство Великобританії наділено дуже великою низкою 

функцій з приводу розробки державного бюджету, виконання та планування, 

проведення фіскальної та міжнародної політики [8]. 

Таким чином, у даному підрозділі розглянуто поняття системи, фінансів, 

фінансової системи України та її структури, економічної безпеки та її 

функціональних складових, фінансової безпеки та її сегментів, фінансової 

установи та фінансового апарату. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що економічна 

безпека є комплексним поняттям, яке містить безпеку різних видів економічної 

діяльності та сфер суспільного життя держави, а саме: фінансову, енергетичну, 

продовольчу, інвестиційну, зовнішньоекономічну. Фінансова система 

представляє сукупність усіх механізмів, завдяки яким здійснюється рух 

фінансових потоків. Визначено взаємозв’язок між фінансовими установами та 

фінансовими інститутами. Досліджено рівні ієрархії фінансової системи, 

відносно внутрішнього та зовнішнього середовища. Також визначено основні 

етапи розвитку фінансової системи. 
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1.2 Антикрихкість як інтегральна властивість складних систем 

 

 

Спираючись на роботу В. О. Макаренко та І. О. Прищепчук, можна 

виділити такі властивості складних соціально-економічних систем: 

емерджентність (цілісність); інтегративність; комунікативність; ієрархічність; 

закон необхідного різноманіття; закономірність здійсненності й потенційної 

ефективності системи; закономірність формулювання мети; масовий характер 

явищ і процесів; випадковість і невизначеність; динамічність; залежність від 

змін зовнішнього середовища; активна реакція на нові фактори [6]. 

Термін «антикрихкість» належить Нассіму Ніколасу Талебу. Ніколас 

Талеб американський есеїст, письменник, статистик, в минулому трейдер та 

ризик-менеджер. Він пояснює, що є речі, котрим «струси» або кризи йдуть на 

користь. Вони розвиваються коли зіштовхуються з випадковістю, ризиком, 

невизначеністю. Але, цій якості, як вказує автор, немає назви. Автор 

запропонував назвати це «антирихкістю», бо якщо подивитися на інші терміни, 

такі як гнучкість, еластичність та невразливість, смисл спотворюється. Гнучке 

протистоїть струсу та залишається колишнім. «Антикрихкість» речі проходить 

через іспит та стають кращими, наприклад: еволюція, ідеї, політичні системи, 

технічні інновації, розквітаюча культура та економіка, бактерії.  

Антикрихкість, як зазначає автор, виступає границею між органічним та 

живим, як людське тіло, та тим, що бездіяльно як фізичний об’єкт – наприклад, 

степлер. Ніколас Талеб вказує, що антикрихкість – це якість усіх істотних та 

складних систем, які змогли вижити, тому, залишаючи їх без системи впливу 

мінливості, випадковості та стресу, ми їм завдаємо шкоди, бо такі системи в 

результаті ослабнуть та загинуть.  

Н. Н. Талеб зазначає, що складна система – не потребує дуже складних 

правил та хитромудрих принципів управління [7]. Чим більш вони прості, тим 

краще. Ускладнення веде до ланцюжку абсолютно непередбачуваних ефектів. 

Через непрозорість втручання виливається в низку непередбачених наслідків, 
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які тягнуть за собою вибачення за їх «непередбачений» аспект - і до нового 

втручання з метою виправити вторинні ефекти, на що система відповідає 

вибуховим каскадом розгалужених «непередбачених» реакцій, кожна з яких 

небезпечніше попередньої. 

Автор пояснює необхідність проведення політики «антикрихкості» дуже 

просто, бо міцному або гнучкому хаос чи мінливість не зашкодять та не підуть 

на користь, вони залишаться такими, якими були. Але, «антикрихкому» вони 

підуть на користь.  

«Антикрихкість» та «політика антикрихкості» дуже важко піддаються 

кількісним вимірам ефективності та результативності. Це пов‘язано з тим, що  

вони направлені на еволюційну зміну поведінки та прийняття рішень людей або 

організацій, які в короткостроковому та довгостроковому періодах можуть 

упередити загострення деструктивних явищ у суспільстві [7].  

Лінійність мислення та прогнозування «від досягнутого» при формуванні 

політики антикрихкості не спрацьовують. Тут важливого значення набувають 

підходи міждисциплінарності та універсальності, креативності та 

нестандартності мислення, що й відображає інституційні зміни в системі 

цінностей і поглядів на модернізацію, інновацію та кризові явища у всіх сферах 

людської діяльності. 

Держава як складна система відносин різних сфер суспільного життя, є 

сама по собі «організацією» – національною або міжнаціональною. Безумовно, 

вона повинна, як живий організм, постійно реагувати на зміни різного 

характеру, наприклад:  політичного, соціального, економічного, природного та 

ін. І як в живому організмі, кожний «орган» повинен бути повністю здоровим. 

Саме тому, щоб держава набувала якості «антикрихкості», кожний її елемент 

повинен також мати цю якість. Це безпосередньо пов’язано з безпекою як всієї 

країни, так і її структурних елементів. Однак задля набуття цієї якості, кожний 

«орган», як Міністерство фінансів або весь фінансовий апарат в цілому,  чи 

фінансові установи – він повинен розвиватися та позбавлятися проблем, які 



14 
 

заважають нормальному функціонуванню, бо інакше вони будуть уразливими, 

що не відповідає потребам безпеки.  

Раніше вже було зазначено, що будь-яка система проходить основні етапи 

розвитку: виникнення – розвиток – передкризовий стан – пік – криза – вихід з 

кризи. Ця особливість, була висновком дослідження з позиції системного 

аналізу, та повністю відповідає властивостям терміну «антикрихкість». 

Щоб, як було сказано вище, позбавитися цих проблем та уникнути 

уразливості, і, таким чином, набути нового рівня економічної безпеки, потрібно 

виявити їх, та вказати шляхи їх усунення.  

Як було зазначено вище, «антикрихкість» та «політика антикрихкості» 

важко піддаються кількісним вимірам ефективності та результативності. 

Спираючись на висновки попереднього підрозділу, запропоновано такі 

кількісні виміри, які вже використовуються задля упередження деструктивних 

наслідків для країни. Вони, на нашу думку, можуть стати базисом для оцінки 

«антикрихкості» фінансової системи, а значить оцінити рівень її безпеки. В 

результаті проведених досліджень у даній роботі запропоновано сукупність 

показників антикрихкості фінансової системи України, яка наведена на рис. 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Показники антикрихкості фінансової системи України 

 

Запропонована система показників є методичною основою для виміру 

антикрихкості фінансової системи України, яка дозволить визначити якісний 

рівень ї економічної безпеки. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЗАГРОЗ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

2.1 Проблеми та недоліки фінансової системи України як загрози її 

економічної безпеки 

 

 

Будь-яка фінансова система виникає з появою держави та є одним з 

основних життєво необхідних механізмів для її існування. Проблеми та 

недоліки фінансової системи, як вже було вказано вище, є такою ж загрозою 

для її безпеки, яку можна порівняти, наприклад, з економічними санкціями чи 

військовим конфліктом, або техногенною катастрофою.  

Варто зазначити, що в Україні є проблема незбалансованості бюджету та 

неефективності використання коштів. Також, треба розглянути проблему 

видатків державного бюджету. Як визначають Н. В. Проць та О. В. Бокій, в 

Україні основними проблемами видатків державного є [9]:  

- невиконання по всім статтям видатків, що загострює питання їх 

оптимізації; 

- неузгодженість бюджетної резолюції з завданнями стимулювання 

економічного зростання. Протягом багатьох років обсяг централізованих 

капітальних вкладень залишається недостатнім, коли пріоритетними 

вважаються державні програми у соціальній сфері; 

- проблема оновлення основних засобів та інфраструктури, розвитку 

освіти та охорони здоров’я; 

- значно повільніше зростає рівень видатків на соціальне забезпечення 

(оплата праці, соціальні допомоги), порівняно з темпом росту цін на товари та 

послуги, інфляції; 

- проблеми з наповненням державного бюджету, які з початку року 

стабільно посилюються, підштовхують уряд до скасування податкових пільг, 

посилення жорсткості фіскальних обмежень для підприємств та скорочення 

бюджетних видатків. Як наслідок, уповільнюється виробництво і в свою чергу 
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знижуються податкові надходження; радикальне зниження податкових ставок 

призводить до невизначеної тривалості періоду недонадходжень до бюджету і, 

відповідно, касового дефіциту. Джерелом фінансування цього розриву часто 

стають кредити Нацбанку, які потребують додаткової відкритої грошової емісії, 

припустимість якої в термінах політики макроекономічної стабілізації сьогодні 

навіть не розглядається [9]. 

Аналізуючи роботу Н. В. Проць та О. В. Бокій, можна зробити висновок, 

що система управління видатками державного бюджету України є 

недосконалою, тому що збільшуються витрати на обслуговування державного 

зовнішнього та внутрішнього боргу, не виконані всі стратегічні та тактичні 

завдання, загальне зниження рівня якості життя населення. Їх багато в цьому 

супроводжують проблеми політичної нестабільності, волатильність курсу 

гривні, відсутній зріст реального ВВП, дисбаланси фінансової системи [9].  

За свідченням даних державної служби статистики, відновлення 

економіки України впродовж 2016-2018 рр. відбувалося дуже повільно, тому не 

були досягнуті показники до кризового рівня та не сприяло реалізації 

соціально-орієнтованих цілей державної фінансової політики. Не достатньо 

модернізовані інструменти державної фінансової політики для нейтралізації 

негативних соціальних явищ і процесів, соціальних ризиків, створення 

належних умов сталого соціального розвитку [10]. 

Варто зазначити, що Україна з 2014 р. взяла курс на децентралізацію. У 

зв’язку з цим варто дослідити питання формування місцевих бюджетів. Існує 

високий ступінь концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті 

країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні 

життєво важливих для населення завдань, а також низька частка закріплених 

доходів (податкових платежів) у структурі надходжень до регіональних та 

місцевих бюджетів. Не існує, поки що, стабільних нормативів відрахувань від 

загальнодержавних податків до місцевих бюджетів. Основний недолік 

фінансового забезпечення органів місцевої влади – це не досить ефективно 

використання отриманих трансфертів на місцях, що, своєю чергою, негативно 

відображається на соціально-економічному розвитку регіонів (наприклад: дуже 
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високі витрати на адміністрування). Невеликий перелік місцевих податків і 

зборів порівняно з іншими країнами; незначна фіскальна роль місцевих 

податків і зборів і, як наслідок, низька їх питома вага в доходах місцевих 

бюджетів. 

Низький ступінь капіталізації банків, є теж, дуже важливою проблемою 

фінансового ринку України, бо низький рівень капіталізації засвідчує про 

низький ступінь конкурентоспроможності з іноземними банками. Також, в 

Україні низька ліквідність та капіталізація на фондовому ринку, масштабний 

дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій, висока фрагментарність 

біржової та депозитарної структури [11]. 

Одна з основних проблем нестійкості фінансової системи України – 

відсутній належний державний контроль. Завдяки цієї функції забезпечуються 

адекватні умови для функціонування фінансової системи. Дефіцит цього 

контролю призводить до зловживань та порушень у сфері фінансових відносин. 

Основне завдання державного фінансового контролю, це спостереження за 

певним об’єктом задля перевірки його відповідності нормам, які були 

передбачені законом, положеннями інструкціями та іншими нормативними 

актами. В Україні державний 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. 

Основними недоліками системи державного контролю є: по-перше, те, що 

більша частина перевірок сьогодні мають фіскальний характер, тобто на 

практиці найчастіше використовують перевірку чи ревізію. Але, ці методи 

дозволяють виявити лише фінансові порушення та не сприяють запобіганню їх 

у майбутньому, чи дослідити причини їх виникнення. По-друге, це проблема 

подальшого контролю.  Спираючись на досвід зарубіжних країн, процедури 

поточного та попереднього контролю вважаються найбільш дієвими, однак, в 
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Україні вони є нерегульованими та слабкими, але проведення поточного та 

попереднього контролю як системи управління державними фінансами, так і 

керівниками підприємств є дуже важливою проблемою. По-третє, це 

недосконалість чинних нормативно-правових актів та розмірів штрафів. Так, 

наприклад в Адміністративному Кодексі України «Адміністративні 

правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою» про порушення державних стандартів, норм і 

правил у сфері благоустрою припускають штрафи, яки часто, набагато менші 

ніж заподіяна шкода [12]. Така ж ситуація в Кримінальному кодексі України, де 

штраф за незаконне або нецільове використання бюджетних коштів набагато 

менші, ніж обсяги цих коштів, внаслідок чого, держава несе значні збитки через 

зловживання посадових осіб [13]. Також, слід зазначити, що існує певна 

нерегульованість дій серед зовнішніх контролерів, таких як Рахункова палата та 

Державна контрольно-ревізійна служба України.  

Слід зазначити, що в умовах обмеженості бюджетних ресурсів, Уряд 

проводив виважену політику, яка, в першу чергу, була спрямована на 

обороноздатність держави та на своєчасні виплати за борговими 

зобов’язаннями,  що дуже навантажує фінансову систему в цілому [9]. 

Серед значних проблем фінансової системи України слід зазначити 

неефективну систему державного регулювання, що унеможливлює сталість її 

розвитку. Одним із варіантів якісної трансформації фінансової системи України 

є застосування на практиці прогресивного світового досвіду провідних країн 

світу (Великобританії, Німеччини, Японії) у галузі створення єдиного 

регулятора фінансової системи (мегарегулятора). За допомогою останнього 

можливим стане уникнення протиріч у сфері контролю за фінансами та 

формування надійного базису для інтеграції України у світову фінансову 

систему. 

Визначені проблеми та недоліки фінансової системи України необхідно 

розглядати як загрози її економічної безпеки. Це потребує розробки 

відповідних заходів, спрямованих на їх усунення та мінімізацію негативних 

наслідків.  
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2.2 Аналіз показників розвитку фінансової системи України 

 

 

До основних показників, які характеризують ступінь розвитку фінансової 

системи та рівень фінансової безпеки держави, можна віднести наступні такі:  

дефіцит державного бюджету, ставка рефінансування НБУ, міжнародні 

резерви; індекс споживчих цін (інфляція), зовнішня торгівля  (експорт/імпорт 

товарів, торгівельний баланс). Слід зазначити, що цей список не є вичерпним та 

може бути розширений. Запропоновану систему показників можна використати 

для виміру «антикрихкості» фінансової системи України.  

Дефіцит державного бюджету. Державний бюджет – головний 

загальнодержавний фонд централізованих коштів. За допомогою бюджету 

держава концентрує певну частку валового внутрішнього продукту та 

централізовано розподіляє її на розвиток національної економіки, для 

соціального захисту населення, утримання органів державної влади та 

управління, оборони країни. Державний бюджет на кожний фінансовий рік 

розглядається Верховною Радою України і затверджується як закон. 

Бюджетний дефіцит, що викликаний скороченням надходжень до 

бюджету й зростанням витрат з бюджету, є одним з головних чинників 

інфляції. Доходи держбюджету в Україні формуються переважно за рахунок 

різних податків і зборів, а також деяких інших джерел, зокрема, від 

приватизації держмайна [14]. 

Динаміка рівня дефіциту Державного бюджету України наведена у 

табл. 2.1.  

Наведені дані свідчать про те, що Державний бюджет України не є 

збалансованим, що не може задовольняти умовам антикрихкості. У 2014 р. 

дефіцит набув найвищого значення за період наведений в таблиці, тобто 2011-

2019 рр. Це результат неефективної політики формування доходів та видатків 

бюджету.  
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Таблиця 2.1 – Динаміка рівня дефіциту Державного бюджету, млн. грн.  

Рік Доходи Видатки Кредитування Сальдо 

2011 314616,9 333459,5 4715 -23557,6 

2012 346054 395681,5 3817,7 -53445,2 

2013 339180,3 403403,2 484,7 -64707,6 

2014 357084,2 430217,8 4919,3 -78052,8 

2015 534694,8 576911,4 2950,9 -45167,5 

2016 616274,8 684743,4 1661,6 -70130,2 

2017 793265 839243,7 1870,9 -47849,6 

2018 928108,3 985842 1514,3 -59247,9 

2019 998278,9 1072891,5 3437 -78049,5 

 

Дефіцит – це результат великої низки проблем, таких як:  

нераціональність бюджетних витрат; нестабільність політичної та економічної 

ситуації;  низький рівень бюджетного планування; високий рівень тіньової 

економіки;  неефективність податкової політика.  

Динаміку доходів і видатків державного бюджету України наведено на 

рис. 2.1. 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000Сума, 

млн. грн

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Доходи Видатки

 Рисунок 2.1 – Доходи та видатки державного бюджету України, млн. грн. 

 

Ставка рефінансування НБУ. Облікова ставка НБУ, або ставка 

рефінансування є монетарним інструментом. Являє собою норму відсотка, який 

стягується Національним банком України при рефінансуванні комерційних 

банків. Слугує орієнтиром щодо вартості залучених та розміщених грошових 
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ресурсів. Облікова ставка з 31.01.2020 дорівнює 11 %.  Як визначають деякі 

науковці, саме облікова ставка є базовим зовнішнім інструментом, що дозволяє 

забезпечити ліквідність банківської системи, її стабільність й довіру до неї 

шляхом попередження системного ризику, який має дестабілізуючий вплив на 

фінансову безпеку. У часи кризи зростає роль прямого регулювання рівня 

ліквідності банківської системи через кредитне забезпечення, яка обумовлена 

функцією НБУ як кредитора останньої інстанції. 

Науковці вказують, що банківські кризи останніх років, особливо 2014-

2015 рр., доводять, що національна система забезпечення фінансової безпеки 

банківської системи в Україні не відповідає сучасним вимогам, а НБУ 

неефективно використовує основні інструменти регулювання, насамперед, 

кредити рефінансування для протидії виникненню системних банківських 

криз [15].  

Міжнародні резерви. За даними МВФ [16] більшість країн світу тримають 

свої резерви у міжнародних валютах, що наведено у табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Міжнародні резерви України у порівнянні з іншими 

країнами, млн. грн. 

Держава Вересень 2019 Жовтень 2019 Листопад 2019 Грудень 2019 

Чеська республіка 144039,20 147603,88 146936,23 150010,43 

Польща 121738,48 122786,25 120718,32 129318,75 

Туреччина 101113,00 104593,00 104810,00 105491,00 

Норвегія 68514,85 68360,18 68166,29 - 

Швеція 57512,00 55223,00 55078,00 55547,00 

Нідерланди 42922,00 44093,00 43631,00 44151,00 

Угорщина 30858,01 31454,28 32446,64 32217,76 

Болгарія 27613,95 27678,98 27522,97 28019,73 

Україна 21529,10 21496,60 21999,26 25375,75 

Фінляндія 11862,22 11953,94 11739,24 11972,77 

Білорусь 9110,43 9453,42 9391,88 9682,70 

Греція 8585,00 8634,00 8416,00 8787,00 

Словаччина 8295,78 8543,85 8544,10 - 

 

Як зазначають дослідники, золотовалютні резерви не виконують функцій 

в повному обсязі і не є гарантією стабільності грошової системи в періоди 

світових фінансових криз та не виконують свою функцію забезпечення 
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стабільності національної грошової одиниці. Потреби в резервах, у їх 

інтервенційному призначенні залежать, насамперед, від обсягів грошової маси, 

яка функціонує у внутрішньому обороті країни. 

Методи управління золотовалютними резервами держави є 

непрофесійними. За 2015 рік національна українська валюта гривня 

девальвувала приблизно на 50 %, а зростання споживчих цін склало 43,3 %. 

Одним з головних недоліків політики управління золотовалютними резервами 

НБУ є відсутність транспарентності (прозорого інформування суспільства) за 

позитивними результатами, а також за негативними наслідками такого 

управління [17]. 

Індекс споживацьких цін (інфляція). Індекс інфляції, або, що теж саме, 

індекс споживчих цін – показник, що характеризує зміни загального рівня цін 

на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. 

Індекс споживчих цін виявляє зміну вартості фіксованого споживчого набору 

товарів та послуг у поточному періоді відносно попереднього. Споживчий 

набір товарів та послуг – це набір найбільш уживаних і важливих для 

споживання в домогосподарствах товарів та послуг. Динаміка індексу 

споживчих цін наведена у табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Індекс споживчих цін 

Місяць/Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

січень 100,2 100,2 100,2 103,1 100,9 101,1 101,5 101 

лютий 100,2 99,9 100,6 105,3 99,6 101 100,9 100,5 

березень 100,3 100 102,2 110,8 101 101,8 101,1 100,9 

квітень 100 100 103,3 114 103,5 100,9 100,8 101 

травень 99,7 100,1 103,8 102,2 100,1 101,3 100 100,7 

червень 99,7 100 101 100,4 99,8 101,6 100 99,5 

липень 99,8 99,9 100,4 99 99,9 100,2 99,3 99,4 

серпень 99,7 99,3 100,8 99,2 99,7 99,9 100 99,7 

вересень 100,1 100 102,9 102,3 101,8 102 101,9 100,7 

жовтень 100 100,4 102,4 98,7 102,8 101,2 101,7 100,7 

листопад 99,9 100,2 101,9 102 101,8 100,9 101,4 100,1 

грудень 100,2 100,5 103 100,7 100,9 101 100,8 99,8 

За рік 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 

 

За 2013 р. індекс склав 100,5 %. Пік інфляції був у 2014-2015 рр. (124,9 % 

та 143,3 % відповідно). Це було спричинено початком воєнного конфлікту на 
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сході країни, який викликав зростання цін на комунальні послуги, товари і 

послуги. Загалом, інфляційний процес 2013-2018 рр. можна умовно поділити на 

декілька періодів. З лютого по грудень 2013 р. індекс споживчих цін зріс на 

0,8 %. Навесні відбувається прискорення – 2,2 % (так зріс показник споживчих 

цін у березні, у квітні – 3,3 %, у травні – 3,8 %). Далі процес не покращувався. 

Звісно, влада намагалася припинити цей процес. Зниження середньої реальної 

заробітної плати було одним із їхніх рішень.  

За останні роки індекс становить близько 100 %, а це досить стабільний 

показник (в цілому з 2012 р. по 2019 р. він варіює від 99 % до 103 %). У 

сучасних умовах інфляція в Україні проявляється у вигляді підвищення 

товарних цін на енергоносії, девальвації гривні, зниження купівельної 

спроможності населення, збільшення соціальної нерівності та, як результат, 

активного розвитку тіньової економіки [18], що не може добре впливати на 

антикрихкість фінансової системи України. 

Показники зовнішньої торгівлі (експорт/імпорт товарів, торгівельний 

баланс). Незважаючи на позитивні зрушення, через високу частку в імпорті 

товарів із високою доданою вартістю протягом 2015-2018 рр. зберігається 

дефіцит торговельного балансу. Негативне сальдо станом на 2018 р. становить 

3752 млн. дол. Сповільнене опанування нових ринків відбувається за рахунок 

довготривалого процесу підведення продукції до європейських стандартів. На 

основі цього можна зробити висновок, що найближчим часом в Україні імпорт і 

надалі переважатиме над експортом. В імпорті товарів до України найбільшу 

частку в 31 % займають машини, обладнання і транспорт – 17,42 млрд. дол. від 

загального імпорту. На другому місці із часткою в 24 % знаходяться паливно-

енергетичні продукти – 13,52 млрд. дол., на третьому – продукція хімічної 

промисловості – 18,6%, або 10,60 млрд. дол. Політика вільної торгівлі 

передусім дає Україні змогу отримувати найбільшу вигоду від міжнародної 

торгівлі. Із застосуванням фритредерства стимулюється розвиток конкуренції, 

обмежується монополізм. Кількість товарів на внутрішніх ринках значно 

збільшується, що дає людям ширший вибір, та за рахунок відкритих кордонів 

збагачується також науково-технічна база, що сприяє НТП [19]. 
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За даними офіційних джерел [20], різниця між експортом та імпортом 

сягає іноді – 8 %, а імпорт сягає більше половини ВВП  що негативно впливає 

на динаміку ВВП та Державний бюджет України, та в цілому виступає 

невтішним показником з точки зору антикрихкості та безпеки.  
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Рисунок 2.2 – Порівняння обсягів імпорту та експорту товарів та послуг 

 

На тлі зростання міжнародних резервів та скорочення темпів приросту 

інфляції, які в цілому є позитивними моментами, Україна знаходиться у 

кризовому стані. Це пояснюється тим, що зберігається негативна динаміка 

показників зовнішньої торгівлі (перевищення обсягів імпорту над обсягами 

експорту), зростання негативного сальдо бюджету. Це утворює загрозу для 

фінансової безпеки України, та в цілому робить фінансову систему України 

уразливою та підвищує її крихкість.  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

ТА АНАЛІЗ ЇЇ НА АНТИКРИХКІСТЬ 

3.1 Характерні прояви крихкості фінансової системи України 

 

 

Не викликає сумнівів, що ефективно діюча фінансова система – це 

можливість вийти на новий рівень у сфері міжнародних фінансів та 

міжнародних відносин. Також стає реальним оновлення та реформування 

основних засобів, створення сучасної інфраструктури життєзабезпечення.  

Завдяки розвитку фінансової системи, покращенню нормативно-правової 

бази, її регулюванню, зможе утворитися потужна група фінансових установ, які 

зможуть приймати виклики нових криз у світі.  

Визначивши теоретичну значущість поняття «антикрихкість» як 

інтегрованої сукупності міждисциплінарних теоретичних знань в області 

філософської думки, психології, безпекознавчих дисциплін, економіки, 

політики, соціології та сучасних підходів управління, у даній роботі 

запропоновано рекомендації щодо мінімізації «крихкості» фінансової системи, і 

таким чином, підвищення рівня її економічної безпеки. Ці рекомендації можуть 

розглядатися як елементи «політики антикрихкості», яка являє собою 

інструменти управління та забезпечення рівня фінансово-економічної безпеки 

країни в цілому.  

Як зазначають деякі науковці, в Україні з часів набуття своєї 

незалежності, постійно існує проблема затяжної системної кризи суспільства. 

Так, наприклад, можна згадати «шокову терапію» у дев’яностих роках 20-го 

століття, яка супроводжувалася гіперінфляцією та зниженням рівню добробуту 

населення, політичну кризу 2004 року, соціально-економічну у 2008-2009 рр. та 

політичну і соціально-економічну кризи 2013-2014 рр. Внутрішня 

нестабільність супроводжувалася різними «реперними точками», такими як 



26 
 

енергетична, бензинова, газова, цукрова та у перманентному стані політична та 

моральна кризи суспільства. 

Це характерні прояви крихкості фінансової системи України. Крихкість 

публічного та фінансового сектору економіки пояснюється:  

- різким скороченням обсягів виробництва, збільшенням безробіття та 

економічно активної частини населення за кордон; 

- значною частиною відтоку капіталу з країни та зростанням тиску на 

українську гривню, підвищенням заборгованості країни; 

- нездатністю швидкої та адекватної реакції на зміни у соціально-

економічному середовищі країни та на фінансових ринках; 

- від’ємним балансом державного бюджету; 

- неспроможністю об’єднаних територіальних громад результативно 

використовувати фінансові ресурси; 

- від`ємним сальдо торговельного балансу (експорт-імпорт); 

- нездатністю міжнародних резервів у повному обсязі  виконувати 

функції гаранта стабільності грошової системи в періоди світових фінансових 

криз; 

- неефективністю використання Національним банком інструментів 

регулювання рівня ліквідності банківської системи у кризових ситуаціях. 

Саме тому «політика антикрихкості» управління державним апаратом, 

фінансовими установами, інститутами та ресурсами повинна охоплювати:  

- локалізацію олігархічного впливу на всі сфери діяльності в Україні, на 

формування кланової економіки, які є одним з основних чинників погіршення 

рівня життя населення, що призводить до недовіри в українському суспільстві 

та соціальним струсам;  

- подолання непрозорості при ухваленні управлінських рішень чи 

прийнятті Верховною Радою України законів та незрозумілості їх серед 

населення;  
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- формування привабливого інвестиційного середовища, покращення 

судової системи, підвищення іміджу в міжнародних відносинах;  

- активне стимулювання волонтерських та громадських організацій, з 

метою оперативного виявлення «недобросовісних» державних службовців.  

Але, в цілому, можна зробити висновок, що не зважаючи на низку криз, 

які супроводжували країну усі роки незалежності, є і позитивні тенденції, такі 

як децентралізація та поступове реформування органів державного апарату. 

Україна змогла витримати ці кризи, та продовжити розвиток до норм і 

стандартів Європейського рівня, але незважаючи на це, держава знаходиться у 

критичному стані (наприклад, гостре питання заборгованості), що створює 

загрози для безпеки фінансової системи України. 

 

 

3.2 Рекомендації щодо напрямів усунення недоліків фінансової системи 

України 

 

 

У сучасних умовах глобалізації, є дуже важливим підвищення 

стабільності та стійкості національної валюти, яке можливе при позитивному 

сальдо між доходами та витратами країни на зовнішньому ринку. Видно, що 

разом із зростанням обсягів експортно-імпортних операцій, імпорт в Україну в 

останні роки хронічно випереджає експорт, а їх різниця досягає часом 8% ВВП.  

З точки зору інституціонального підходу, держава повинна стати 

центральним суб’єктом процесу модернізації фінансових та економічних 

інститутів.  Досвід перехідної економіки постсоціалістичної держави не дав 

прикладів самозародження фінансових та економічних інститутів, а при 

розмаїтті таких теорій як монетаризм, посткейнсіанство, неолібералізм, 

лібертаріанство та ін., досі не розроблені теоретичні моделістрагії, які б 

відповідали сучасним викликам та проблемам трансформаційної економіки, та 

враховували б їх національно-історичну специфіку.  
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Для створення та реалізації такої стратегії, потрібні сильні інститути, що 

забезпечили б нормальну роботу ринкових механізмів. Спираючись на досвід 

таких країн як Китай, Сінгапур, В’єтнам, зрозуміло, що вони необхідні для 

нарощування темпів інноваційного розвитку економіки країни. Це буде 

можливо, якщо буде сформована дієва нормативно-правова база для 

регулювання інноваційного розвитку країни, технопарків, навчальних, 

наукових та виробничих комплексів, державних корпорацій, позабюджетних 

фондів тощо.  

На сучасному етапі проведення децентралізації при умовах виникнення 

об’єднаних територіальних громад ефективним заходом є поширення прав та 

функцій органів місцевого самоврядування в цілому, поява багатоканальної 

системи формування місцевих бюджетів, завдяки якої кожен рівень бюджетної 

системи повинен мати свої доходи. Завдяки прийняттю змін до Податкового та 

Бюджетного кодексів місцеві громади будуть власноруч формувати свої 

бюджети, згідно своєї специфіки та першочергових проблем формувати 

видатки, а не чекати, поки сформується центральний бюджет. У межах, 

визначених Податковим кодексом України, місцеві органи самоврядування 

зможуть самі регулювати ставки місцевих податків і зборів. Можна побачити 

позитивні зміни, тому що Президент, Уряд та Верховна Рада України 

підтвердили, що в їх пріоритетах саме децентралізація влади, передача 

фінансових ресурсів та зміцнення матеріально-фінансової основи органів 

місцевого самоврядування, задоволення інтересів громадян в усіх сферах 

життєдіяльності на відповідних територіях, надання високоякісних та 

доступних публічних послуг населенню, узгодження інтересів держави і 

територіальних громад. 

Отже, щоб місцеві бюджети реально стали основою фінансової 

самостійності місцевої влади, потрібно: поступово проводити децентралізацію 

державних фінансів.  Головна умова такої децентралізації є чіткий розподіл 

компетенції між державним апаратом та органами регіонального та місцевого 

самоврядування. Також надання самостійності органам місцевого 
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самоврядування у встановленні фіксованих місцевих податків і зборів згідно з 

Податковим кодексом України. Джерелами поповнення місцевих бюджетів при 

цьому можуть бути місцеві позики та участь у грантових програмах задля 

залучення інвестицій в регіон.  

Заходи щодо вирішення проблем видатків бюджету мають включати:  

зменшення державних видатків на утримання державного апарату; збільшення 

видатків для підтримки державних підприємств, для сприяння їх стабілізації 

(перш за все, це сільське господарство, паливно-енергетичний комплекс та 

обробна промисловість); раціоналізацію видатків на соціальну сферу;  

оптимізацію державного апарату та мережі виконавців бюджетних програм, 

задля надання більшої прозорості у виконанні завдань державного бюджету;  

впровадження методів запобігання фінансових порушень (незаконне або 

нецільове використання бюджетних коштів), через проведення поточного та 

попереднього контролю як системи управління державними фінансами;  

узгодження бюджетного і податкового законодавства стосовно норм 

збалансованості дохідної та видаткової частин бюджету і мінімізацію кількості 

змін до діючих законів, під час бюджетного періоду.  

Для зменшення заборгованості України слід відновити свій імідж на 

міжнародному ринку та довіру населення, одночасно імітуючи державні 

облігації з метою залучення додаткових коштів. 

У результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що одним 

з діючих методів є стимулювання державою розвитку домогосподарств, а також 

малого та середнього бізнесу, через поліпшення у податковій системі, 

удосконаленні неідеальних нормативно-правових актів, а також боротьба з 

монополіями на ринку (наприклад: ринку гірничої промисловості), бо 

домогосподарства посідають провідне місце у формуванні доходів бюджету на 

всіх рівнях.  



30 
 

ВИСНОВКИ  

 

 

У даній роботі було досліджено поняття «фінансова система», розглянуті 

деякі показники фінансової безпеки. Проаналізовано нове поняття 

«антикрихкість». Також була запропонована система показників якісного  

виміру «антикрихкості» через показники фінансової безпеки.  

Було з’ясовано,  що фінансова система – це сукупність різних сфер та 

ланок фінансових відношень, кожна з яких має свої особливості щодо 

формування та використання фондів грошових коштів. Фінансова система – це 

сукупність усіх механізмів, завдяки яким здійснюється рух фінансових потоків. 

Були відокремлені такі поняття як «фінансові інститути» та «фінансові 

установи». Фінансові інститути – це сукупність економічних, соціальних, 

політичних, етичних, правових норм і вимог, які визначають діяльність 

фінансових установ. А до фінансових установ належать банки, кредитні спілки, 

ломбарди, лізингові компанії, страхові компанії та ін. Також був 

проаналізований термін «фінансової безпеки», який характеризується в першу 

чергу здатністю держави забезпечити стійкість фінансово-економічного 

розвитку країни і є найважливішою складовою частиною економічної безпеки 

країни. До основних положень фінансової безпеки, перш за все, відносяться 

безпеки бюджетної та банківської систем, позабюджетних фондів, фондового 

ринку. 

Встановлено, що фінансова система України ділиться на підсистеми: 

«централізовані фінанси» (з компонентами: державний бюджет, місцеві 

бюджети, державні позабюджетні цільові фонди, державний кредит, фінанси 

державних і муніципальних підприємств), децентралізовані фінанси (з 

компонентами: фінанси підприємств та установ недержавної форми власності, 

фінанси населення) та фінансовою інфраструктурою, яка включає фінансовий 

ринок (елементи: ринок грошей, ринок позичкових капіталів, ринок капіталів, 

ринок цінних паперів), фінансові установи (елементи: банківські установи, 
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страхові компанії, пенсійні фонди, фірми, фондові біржі) та забезпечення 

(елементи:фінансове забезпечення, торговельно-мережеве забезпечення, 

регуляторне забезпечення). 

У роботі в результаті проведеного аналізу виявлена широка низка 

проблем фінансової системи України:  

- проблема незбалансованості бюджету та неефективності використання 

коштів. Перевищення імпорту над експортом;  

- недосконалість в системі управління державного бюджету України. 

Багато в цьому супроводжують проблеми політичної нестабільності, 

волатильність курсу гривні, відсутній зріст реального ВВП, дисбаланси 

фінансової системи;  

- повільне відновлення економіки України після кризи 2013-2014 рр.;  

- низький ступінь капіталізації банків та низька ліквідність та 

капіталізація на фондовому ринку, масштабний дефіцит внутрішніх грошових 

ресурсів для інвестицій; 

- відсутність належного державного контролю, що призводить до 

зловживань та порушень у сфері фінансових відносин; 

- недосконалість чинних нормативно-правових актів та розмірів 

штрафів. 

У результаті проведених досліджень, у даній роботі запропоновані шляхи 

вирішення проблем фінансової системи України: 

- держава повинна стати центральним суб’єктом процесу модернізації 

фінансових та економічних інститутів. Для створення та реалізації такої 

стратегії, потрібні сильні інститути, що забезпечили б нормальну роботу 

ринкових механізмів. Це можна зробити, спираючись на досвід інших країн з 

сильними фінансовими інститутами; 

- прискорення темпів децентралізації та утворенню місцевих бюджетів, 

надання більших повноважень органам місцевого самоуправління; 
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- реформування державного апарату (наприклад: ліквідація Міністерства 

фінансів та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, та надання цих повноважень Державній казначейській 

службі України, та окремо утворенню Міністерства сільського господарства); 

- зменшення державних видатків на утримання державного апарату; 

збільшення видатків для підтримки державних підприємств, для сприяння їх 

стабілізації (перш за все, це сільське господарство, паливно-енергетичний 

комплекс та обробна промисловість); раціоналізація видатків на соціальну 

сферу;  

- оптимізація державного апарату та мережі виконавців бюджетних 

програм, задля надання більшої прозорості у виконанні завдань державного 

бюджету; 

- впровадження методів запобігання фінансових порушень (незаконне 

або нецільове використання бюджетних коштів), через проведення поточного 

та попереднього контролю як системи управління державними фінансами; 

- підвищення узгодженості бюджетного і податкового законодавства 

стосовно норм збалансованості дохідної та видаткової частин бюджету, та 

мінімізації кількості змін до діючих законів, під час бюджетного періоду;  

- стимулювання державою розвитку домогосподарств, а також малого та 

середнього бізнесу, через поліпшення у податковій системі, удосконаленні 

неідеальних нормативно-правових актів, а також боротьба з монополіями на 

ринку. 

З точки зору «антикрихкості» фінансової системи через низку криз, які 

супроводжували країну усі роки незалежності, є позитивні тенденції, такі як 

децентралізація та поступове реформування органів державного апарату. 

Україна змогла витримати ці кризи, та продовжити розвиток до норм і 

стандартів Європейського рівня.  



33 
 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

 

1. Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних 

і економічних систем: навч. посіб. Львів: Магнолія 2006. 228 с. 

2. Кобзева Т. А. Поняття фінансової системи України як об’єкта 

управління.  2016. № 1. URL: http://sd-vp.info/2016/ponyattya-finansovoyi-sistemi-

ukrayini-yak-ob-yekta-upravlinnya/ 

3. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс: підручник. Київ: 

Юрінком Інтер, 2010. 808 с. 

4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» № 266-ІІІ від 12.07.2001 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 

5. Гончаренко О. О. Термінологічне забезпечення теорії фінансового 

посередництва: розвиток ключових понять. Облік і фінанси. 2017. № 1 (75). 

С. 132-144. 

6. Макаренко В. О., Прищепчук І. О. Побудова моделі фінансової системи 

України на основі системного підходу. Фінанси України. 2010. № 5 (174). C. 31-38. 

7. Талеб Н. Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Москва: 

«Азбука-Аттикус», 2014. 375 с. 

8. Гаруст Ю. В., Толкачов Б. О. Порівняльна характеристика фінансових 

систем Великобританії та України. Форум права. 2017. № 1. С. 5-9. 

9. Проць Н. В., Бокій О. В. Система видатків державного бюджету 

України: проблеми та необхідність оптимізації. Фінансовий простір. 2016. 

№ 2(22). С. 61-66. 

10. Качула С. В. Трансформація механізму реалізації державної фінансової 

політики соціального розвитку. Економiка та держава. 2019. №  2. С. 71-76. 

11. Руда О. Л. Функціонування фондового ринку України, проблеми та 

перспективи розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 

Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського.  2015.  № 6.  С. 794–798. 

http://sd-vp.info/2016/ponyattya-finansovoyi-sistemi-ukrayini-yak-ob-yekta-upravlinnya/
http://sd-vp.info/2016/ponyattya-finansovoyi-sistemi-ukrayini-yak-ob-yekta-upravlinnya/


34 
 

12. Адміністративний кодекс України: Закон України від 21.01.2010 

№ 1825-VI.Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. додаток до 

№ 51. Ст.152.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 

19.12.2019)  

13. Кримінальний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 №2457-

VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26.Ст. 210. 

14. Доходи Держбюджету України URL: 

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/ (дата звернення 

09.02.2020) 

15. Єгоричева С. Б., Прасолова С. П. Аналіз ролі рефінансування у 

забезпеченні фінансової безпеки банківської системи України. Актуальні 

проблеми економіки.  2017. № 2. С. 249-259. 

16.  International Monetary Fund: Data Template on International Reserves 

and Foreign Currency Liquidity (IRFCL). URL:http://data.imf.org/?sk=2DFB3380-

3603-4D2C-90BE-A04D8BBCE237&sId=1452013100577 (дата звернення 

10.02.2020) 

17. Левченко О. М. Напрями вдосконалення системи управління 

міжнародними золотовалютними резервами. Проблеми розвитку економіки. 

Вісник КНУТД. 2016. № 2 (97). С. 23–35. 

18. Семеняка В. В. Інфляційні процеси в Україн. Перший крок у науку: 

матеріали X студентської конференції, м. Суми, 24 лютого 2019 р. / відп. за 

вип. С.М. Солодовніков. Суми: СумДУ, 2019. С. 196-197. 

19. Король М. М., Шумнєгра О. Р. Оцінка зовнішньоторговельної 

політики України. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. 2019. Випуск № 24, Ч. 2 С.83-89. 

20. Експорт та імпорт України URL: https://index.minfin.com.ua/ 

ua/economy/gdp/eximp/ (дата звернення 19.12.2019). 

21. Кучеренко С. Ю., Малишко В. В. Фінансова система України в умовах 

економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конкуренції. Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів. 2019.  

С. 25-27. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/
https://index.minfin.com.ua/%20ua/economy/gdp/eximp/
https://index.minfin.com.ua/%20ua/economy/gdp/eximp/


35 
 

ДОДАТОК А 

Взаємозв’язок між фінансовими установами та фінансовими інститутами 

 

 

 

Рисунок А.1 – Взаємозв’язок між фінансовими установами та фінансовими 

інститутами за О. О. Гончаренко [5] 
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ДОДАТОК Б 

Структура фінансової системи України 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Структура фінансової системи України 

за В. Макаренко та І. Прищепчук [6] 

 

 


