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ВСТУП
В Україні функціонування фінансової системи ха�

рактеризується цілою низкою проблем. Серед них мож�
на виділити невизначеність моделі розвитку фінансової
системи, наявність тіньового сектора економіки, що
приховує справжній фінансовий стан держави, недо�
статній рівень капіталізації інститутів фінансової систе�
ми та низьку якість фінансових послуг. Ці проблеми за�
гострюються через повільні темпи ринкових перетво�
рень реального сектора, відсутність системного підхо�
ду до реструктуризації фінансової системи, надто по�
вільний темп реформ та відсутність консолідованого
нагляду за фінансовими установами. Відсутність чіткої
політики вищих органів влади, складна політична ситу�
ація та постійна зміна керуючих та посадових осіб при�
зводять до неефективного функціонування фінансової
системи України.

З метою усунення проблем держава повинна знай�
ти оптимальний підхід до реструктуризації, керувати
розвитком і забезпечувати стабільність фінансової си�
стеми. Щоб не допустити застою і кризових явищ, не�
обхідно налагодити функціонування грошово�кредит�
ної систем, сформувати стратегію і тактику реформу�
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вання фінансів та звернути більше уваги на проблеми
економічного розвитку та зростання, розробку законо�
давчо�нормативної бази. Кінцевою метою державної
політики має стати забезпечення стабільності фінансо�
вої системи

Наукові праці Л.А. Дробозіної, В.М. Родіонової,
О.П. Кириленко, Р.А. Слав'юка, А.М. Поддєрьогіна,
В.В. Глущенко, І.В. Бокова, С.П. Дядичко, І.П. Кримо�
вої, Л.А. Мусіної, О.М. Ковалюка, О.Д Василика та ба�
гатьох інших вітчизняних та зарубіжних вчених присвя�
чені дослідженням фінансової системи. Значний внесок
у дослідження макроекономічної стабільності зроби�
ли науковці З. Ватаманюк, Я. Жаліло, С. Будаговська,
О. Кілієвич, І. Луніна, О. О. Бєляєв. Проблематиці фінан�
сової стабільності присвячено роботи зарубіжних вче�
них Г. Шинази, П.В. Каллаура, Г. Хереро, Н. Симона, Т.
Падо�Шіопа, М. Фута, Е. Крокета.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — визначити проблемні аспекти в забез�

печенні стабільності фінансової системи України на ос�
нові дослідження макроекономічної та фінансової ста�
більності, запропоновати напрями їх вирішення.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансова система слугує одним із найважливіших

регуляторів розвитку національної економіки, а
стабільність фінансової системи країни є основним по�
казником її ефективності та збалансованості. В науковій
літературі, незважаючи на велику кількість трактуван�
ня, поняття" фінансова система" залишається недостат�
ньо визначеним. У сучасних періодичних виданнях мож�
на зустріти такі поняття, як "фінансово�кредитна систе�
ма", "валютно�фінансова", "грошово�фінансова" тощо,
що є результатом поверхового розуміння складних
явищ економічного життя та використання економічних
понять без заглиблення у їх зміст. Важливим є те, що в
економіці країні одночасно існують фінансова, кредит�
на, грошова, валютна системи, які мають різні функції
та структуру, але діють в одному економічному просторi
[1].

Автором було систематизовано та узагальнено ряд
найпоширеніших в науковій літературі визначень фінан�
сової системи (табл.1).

Узагальнюючи вищезазначене, фінансова система
України — це сукупність економічних відносин, що
склалася історично з приводу формування, розподілу
і використання фондів грошових коштів держави,
суб'єктів господарювання та домогосподарств, розпо�
ділу і перерозподілу ВВП, які реалізуються за допо�

могою фінансового апарату на
основі фінансового законодав�
ства країни. У складі фінансової
системи України автором запро�
поновано виділити наступні еле�
менти:

— принципи побудови фінан�
сової системи;

— грошові фонди, що фор�
муються в кожній сфері;

— сфери та ланки фінансо�
вих відносин;

— фінансовий механізм;
— фінансові інструменти;
— фінансове законодавство;
— фінансовий апарат.
Функціонування фінансової

системи, як і будь�якої системи,
не є рівномірним та безперерв�
ним. Для фінансової системи ха�
рактерний закономірний рух від
одного стану рівноваги до іншо�
го. З огляду на це виникає питан�
ня, який стан фінансової систе�
ми можна вважати стабільним.
Основними ознаками стабіль�
ності фінансової системи є на�
ступні:

— наявність впорядкова�
ності функціонування і розвитку
елементів фінансової системи;

— наявність зворотного
зв'язку між окремими елемента�
ми як один з одним, так і фінан�
совою системою в цілому;

— наявність фінансових
інструментів державного регулювання;

— наявність якісного нормативно�правового та
інформаційного забезпечення;

— керованість як фінансової системи в цілому, так
і окремих її елементів;

— наявність саморегулюючих властивостей фінан�
сової системи;

— спроможність фінансової системи протидіяти
збуренням та повертатись в положення рівноваги у разі
відхилень;

— спроможність фінансової системи зберігати па�
раметри у чітко визначених межах протягом тривалого
часу [12; 13; 14].

Стабільність фінансової системи передбачає
врівноваженість обох складових — макроекономічної
та фінансової стабільності. Недоцільно досягати еко�
номічного зростання за рахунок виснаження фінансо�
вої системи, оскільки це рано чи пізно спричинить кри�
зу. Але безглуздо і на межі можливого підтримувати
фінансову стабільність, якщо це або негативно відоб�
ражається на економіці, або не дає позитивних резуль�
татів.

Макроекономічна стабільність в Україні протягом
2002—2011 рр. була недовгою, внаслідок її хиткого ста�
ну та не завжди обгрунтованого та недостатнього регу�
лювання вона легко перетворилася на системну кризу.

Таблиця 1. Узагальнення визначень поняття "фінансова система"

Джерело: розробка автора на основі [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].
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Разом з тим, економіка України
все більше інтегрувалася до світо�
вої економіки та стала залежної
від її динаміки. Розгортання світо�
вої економічної кризи стало на�
слідком накопичення глобальних
суперечностей між розвитком
фінансової сфери та реальної
економіки. Протягом 2008—2011
рр. досягнення макроекономічної
стабільності в Україні було спря�
мовано, насамперед, на подолан�
ня системної кризи, яка проявля�
лася в усіх сферах економіки. В
Україні світова криза виявилася через кризу платіжно�
го балансу та неможливість забезпечити стабільність
національної валюти на належному рівні. Різке зменшен�
ня експорту істотно погіршило стан поточного рахунку,
а необхідність здійснення виплат за борговими зобов'�
язаннями — стан фінансового рахунку платіжного ба�
лансу. Крім того, відбулося значне падіння виробницт�
ва, зниження реальних доходів населення. Всі ці фак�
тори вимагали активних антикризових заходів з боку
держави, а відповідно і коштів, що, в свою чергу, при�
звело до розбалансованості державних фінансів.

Основними факторами поглиблення макроеконом�
ічної нестабільності в Україні стали фактори, наведені
в табл. 2.

Встановлення макроекономічної стабільності мож�
ливе за умов подолання спаду виробництва,підтримки
позитивного сальдо платіжного балансу, стабільного
припливу капіталу із закордону, збереження сильної
соціальної орієнтованості. Проте ці параметри не є од�
норідними та залежать від багатьох факторів. Тому,
якщо прогнозувати обсяг ВВП, виходячи лише із інфор�
мації минулих періодів на основі тренду, то отриманий
проноз буде неточним та не буде відповідати дійсності.
Для прийняття управлінських рішень з метою підтриман�
ня макроекономічної стабільності необхідно визначити
усі релевантні фактори та величну оптимального річно�
го приросту ВВП.

Що стосується фінансової стабільності, то невпин�
ний динамічний розвиток фінансової системи зумовлює
неможливість зафіксувати раз і назавжди стан фінан�
сової стабільності і потребує наявності механізмів са�
мокоригування, спроможних виявляти ризики, обмежу�
вати і усувати диспропорції, перш ніж вони приведуть
до розбалансування фінансової системи.

Перш за все, необхідним є формування рівня моне�
тизації економіки, достатнього для забезпечення еко�
номічного зростання та підтримки фінансової стабіль�
ності. Протягом 2002—2011 рр. відношення грошової
маси до ВВП не перевищувало 55%, в той час у високо�
розвинених країнах світу рівень монетизації економіки
вважається достатнім тоді, коли коефіцієнт складає
70%. Процес стабілізації монетизації економіки має
супроводжуватись адаптацією економіки до зростаю�
чих обсягів грошової маси, що має, з одного боку, за�
безпечувати їх ефективне використання, з іншого —
стримувати інфляційний тиск. Насичення української
економіки коштами повинно супроводжуватися "норма�
лізацією" структури грошової маси — ростом банківсь�

ких депозитів, переорієнтацією на внутрішні джерела
кредитування, зниженням доларизації економіки [16].

По�друге, необхідним є визначення оптимального
зростання загального рівня цін для встановлення ціно�
вої стабільності в країні, оскільки темпи зростання цін
в Україні є занадто високими (протягом 2002—2011 рр.
середній показник дефлятора ВВП становив 116,2%,
ІСЦ — 110,7%). Вирішення даного питання є склад�
ним комплексним процесом, потребує врахування ба�
гатьох факторів і є індивідуальним для кожної країни і
залежить від конкретної ситуації та умов, що склалися
в економіці. Це пов'язане з тим, що темпи інфляції ма�
ють бути такими, щоб, з одного боку, не провокувати
зростання інфляційних очікувань населення та бізне�
су, а з другого — не перешкоджати економічному зро�
станню.

По�третє, необхідним є забезпечення валютної ста�
більності шляхом встановлення такої динаміки валют�
ного курсу, яка коливається в певних вузьких межах,
виключає різкі зміни і не порушує сформованих орієн�
тирів на перспективу. При цьому незначні коливання
співвідношення гривні з основною курсоутворюючою
валютою не викликають занепокоєння в суспільстві та
не порушують упевненість у здатності центрального
банку впливати на ситуацію. Для встановлення валют�
ної стабільності першочерговим завданням є визначен�
ня економічно обгрунтованого курсу USD/UAH за
умови відсутності його штучного укріплення. Крім того,
необхідним є удосконалення підходів до планування
механізму курсоутворення та вибору оптимального ре�
жиму курсоутворення в залежності від стану економі�
ки.

По�четверте, необхідним є підтримання стабільно�
го та обгрунтованого ціноутворення на кредитні ресур�
си для позичальників. Основним фактором нестабіль�
ності цін на кредитні ресурси в Україні є низька ефек�
тивність облікової ставки НБУ як інструмента грошово�
кредитної політики. В останні роки все більше помітна
тенденція відхилення процентних ставок за кредитами
від облікової ставки НБУ, зниження облікової ставки є
більш значним, ніж аналогічне зниження кредитної став�
ки банків. Вирішення проблеми забезпечення стабіль�
ності цін на кредитні ресурси вимагає посилення ре�
ального впливу НБУ та лежить у площині підвищення
ефективності застосування облікової ставки та забез�
печення дієвості процентної політики в цілому з метою
сприяння ефективному економічному розвитку та забез�
печенню стабільності фінансової системи.

Таблиця 2. Фактори поглиблення макроекономічної стабільності
України у 2002—2011 рр.

Джерело: [15].
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Успіх державної політики у забезпеченні стабіль�
ності фінансової системи багато в чому залежить від
скоординованості заходів, спрямованих на встановлен�
ня макроекономічної та фінансової стабільності. Важ�
ливим питанням є координація як стратегічної, так і так�
тичної складових грошово�кредитної та фіскальної по�
літики, дій уряду та Національного банку України як на
рівні вироблення політики, так і на рівні проведення
поточних операцій, їх взаємної узгодженості, підпоряд�
кованості короткострокових вигод та інтересів довго�
строковим загальнодержавним цілям [17].

З огляду на те, що фіскальна та грошово�кредит�
на політика є надзвичайно дієвими, виникає питання,
яка їх комбінація буде сприятливішою для економіч�
ного розвитку, а яка, навпаки, може йому нашкодити.
Невдала комбінація цих політик здатна порушити мак�
роекономічну та фінансову стабільність, погіршити
умови для економічного розвитку країни. Координа�
ція грошово�кредитної та фіскальної політики повин�
на полягати у виробленні та реалізації їх таким чином,
щоб вони не суперечили одна одній і разом сприяли
досягненню стабільності фінансової системи за раху�
нок стійкого економічного зростання та ефективної
боргової політики при довгостроковій ціновій стабіль�
ності та зовнішній стійкості. Вирішення даних питань
можливе лише за умови побудови комплексної моделі
для прогнозування стабільності фінансової системи
України з подальшим наданням рекомендацій щодо
вибору інструментів фіскальної та монетарної політи�
ки у прогнозному періоді для досягнення поставлених
цілей та забезпечення стабільності фінансової систе�
ми.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах фінансова система є основою для

фінансово�економічної діяльності суб'єктів всіх форм
власності, забезпечує умови для динамічного розвитку
ринкової економіки, виступає механізмом збалансуван�
ня конкуруючих інтересів суб'єктів господарювання у
різних сферах і сегментах ринку. З огляду на це, кінце�
вою метою державної політики має бути забезпечення
стабільності фінансової системи, яка можлива лише за
умови встановлення макроекономічної та фінансової
стабільності. Удосконалення механізму забезпечення
стабільності фінансової системи України потребує про�
ведення низки заходів, з яких першочерговими є нала�
годження ефективної співпраці Кабінету Міністрів Ук�
раїни, Міністерства фінансів України та Національного
банку України та вироблення чіткої стратегії для кож�
ної політики.

Що стосується перспектив подальших розвідок у
даному напрямі, то вони полягають передусім у поглиб�
ленні теоретичних та методичних засад механізму за�
безпечення стабільності фінансової системи країни та
розробці сучасного інструментарію для прогнозування
стабільності фінансової системи України.
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