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нию уклонения от уплаты налогов. Кроме того, сокращение безналичного оборота свидетельствует о снижении способ-
ности государства влиять на реальные хозяйственные процессы. Исходя из новых позиций, необходимо осуществлять 
постоянный контроль над равновесием агрегатов денежной массы, определять ответственность за нарушение порядка 
проведения наличных расчетных операций в системе юридической ответственности. Результатом нашего исследования 
стало выделение отдельных факторов, обусловливающих увеличение спроса на наличные денежных средств, которые 
могут быть использованы для дальнейшего совершенствования института текущего финансового контроля над налич-
ными расчетными операциями. Также на основе корреляционного анализа нами доказано, что между всеми агрегатами 
за анализируемый период есть сильная положительная связь – от 93% до 100%. Эта связь обеспечивает необходимое 
равновесие, в противном случае происходит нарушение денежного обращения. Данная тематика имеет перспективу 
исследования в плане изучения динамики начисленных штрафных санкций за нарушение ограничений наличного об-
ращения юридическими и физическими лицами 

Ключевые слова: наличный денежный оборот, наличные ограничения, денежный поток, штрафная санкция.
Summary. In this article we analyzed monetary restrictions of cash transactions in Ukraine and international experience of 

market economies in monetary regulations. Monetary regulations in Ukraine are very important part of the financial system of 
the state. Cash turnover is the most capital-intensive and time-consuming type of banking. Cash turnover is part of the monetary 
system of the state. Today about a one third of the monetary supply in Ukraine is accounted for cash with a tendency of growth. 
Increasing level of cash transactions that became more preferable for the population as well as for businesses, results lack of 
money in the state. Increasing cash transactions and decreasing non-cash transitions will result more restrictive monetary policy, 
which will lead to increased tax evasions. Besides that increasing level of cash transactions shows that state is unable to regulate 
the economy. Taking all these factors into account there should be done a comprehensive analysis of the monetary restrictions 
in Ukraine and comparisons of international experience made on the subject. It is necessary continuously to monitor of the 
monetary aggregates balance, and to determine the level of responsibility for the violation in the system of cash transactions. 
The result of this study was analysis of individual factors that contribute to increased cash demand that can be used to further 
improvement of the monetary control of cash operations. Based on the correlation analysis, our study proves strong positive 
correlation of 93% to 100% among all monetary aggregates for the period that was analyzed. This link provides the balance in 
other case the violation of money circulation takes place. This theme has prospects in further analysis of dynamics of penalties 
for the violation of restrictions of cash transactions by businesses and individuals.

Key words: cash currency, cash constraints, cash flow penalties.
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Анотація. У роботі досліджується вплив євроінтеграційних процесів на основні цілі та завдання фінансової систе-
ми України. Проведено співставлення понять «ціль» та «завдання». Розкрито основні завдання фінансової системи. На-
ведено приклади успішного вирішення конкретних завдань фінансової системи на сучасному етапі. Проведено аналіз 
відображення даних процесів на економічній ситуації в Україні.
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Вступ та постановка проблеми. На разі актуальною 
є оцінка впливу фінансової системи на рівень розвитку 
національної економіки, тому в контексті пошуку джерел 
економічного зростання активізуються дискусії стосовно 
ефективності існуючої фінансової системи країни. Роз-
криття теоретичних засад трансформації фінансової сис-
теми України, що знаходять своє відображення в результа-
тах наукових досліджень, у подальшому надає можливість 
їх використання у фінансовій діяльності держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні 
розробки по даній проблематиці досліджувалися у працях 
вітчизняних вчених: О.І. Барановського, Ю.Я. Вавилова, 
О.Д. Василика, О.С. Власюка, Д.М. Дмитренко, М.М. Єрмо-
шенка, О.В. Коваленко, О.М. Ковалюка, О.П. Крайника, 
М.І. Крупки, Є.О. Медведкіної, 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 ін. 

Проте варто зазначити, що процес трансформації 
фінансової системи не є сталим явищем, тому дослі-
дження в даному напрямку є завжди необхідними та акту-
альними. 

Метою даної роботи є визначення цілей та завдань 
фінансової системи України у процесі її трансформації 
відповідно до європейських норм та стандартів.

Результати дослідження. Цілі та завдання 
взаємопов’язані та взаємообумовлені, вони знаходяться в 
певному співіснуванні. Виконання поставленого завдання 
включає в себе постановку мети, заради якої воно вико-
нується. 

Розмежовуючи категорії «ціль» та «завдання», вчені 
зазначають, що «ціль» – поняття стратегічне, яке визначає 
напрямок та результат діяльності, а «завдання» – поняття 
тактичне, складова частина цілі, яка займає підпорядковане 
положення та зв'язана з певною ситуацією. Ціль повинна 
відрізнятись стійкістю. Завдання можуть виникати, розви-
ватися, зникати в певний проміжок часу [3, с. 59].

Ціль – це уявлення про, так би мовити, сталий, стій-
кий, остаточно сформований кінцевий результат певної 
діяльності. 

Завдання можна визначити як запланований для вико-
нання обсяг роботи, певну настанову, розпорядження, що 
має поставлену мету.

Що стосується фінансової системи держави, вона 
виконує своє головне завдання [9]: забезпечення макси-
мальної мобілізації наявних у суспільстві фінансових 
ресурсів та залучення при обґрунтованих потребах їх 
ззовні, установлення передумов для їх ефективного вико-
ристання і максимізації на цій основі виробництва ВВП.

По суті, таке головне завдання є ціллю функціону-
вання фінансової системи, вона має складний та комп-
лексний характер, адже порушує не лише проблеми вну-
трішньої мобілізації фінансових ресурсів суспільства, а й 
необхідність зовнішніх залучень і запозичень. Відповідно, 
з’являються і потребують вирішення питання майбут-
нього обслуговування державного боргу та пов'язаного з 
ним боргового навантаження на бюджет тощо. Крім того, 
слід враховувати і той факт, що зовнішні запозичення здій-
снюються з дотриманням країною-реципієнтом певних 
умов, що може суперечити цілям національної безпеки й 
самостійності у реалізації фінансової політики держави. 

О.В. Коваленко вважає, що перелік завдань, які став-
ляться перед фінансовою системою, формується у про-
цесі розробки фінансової політики, стратегій та програм 
соціально-економічного розвитку країни, окремих галу-
зей, територій тощо. У зв’язку з цим авторкою запропоно-
вано їх систематизувати на підставі трьох напрямів фінан-
сового впливу на економіку та соціальну сферу: 

• фінансового забезпечення потреб відтворення; 
• фінансового регулювання економічних і соціальних 

процесів; 
• фінансового стимулювання результатів діяльності. 
Науковець також доводить, що таке формування 

завдань у галузі фінансів сприятиме координації управ-
лінських рішень на різних рівнях управління економікою 
та їх практичній реалізації [5].

Виходячи із вищезгаданих положень та спираючись 
на науковий доробок вітчизняних науковців, можемо роз-
глянути більш детально основні цілі та завдання, що зна-
ходяться під впливом трансформаційних процесів. 

Забезпечення сталого збалансованого розвитку еко-
номічної системи на основі зростання обсягу ВВП. Одне 
з головних завдань фінансової системи можна вирішити 
за допомогою сприяння щодо залучення всіх тимчасово 
вільних коштів та отриманих доходів через інституції 
фінансового ринку задля забезпечення виробництва ВВП. 

Економічне зростання досягається шляхом стимулю-
вання довгострокових інвестицій у реальний сектор. Але 
задля цього необхідне формування певної довгостроко-
вої ресурсної бази, прозорий ринок акцій, реформування 
фінансових інструментів та стимулювання інвестиційної 
активності суб’єктів господарювання. 

Отже, фінансова система повинна створювати нові 
фінансові інститути, інструменти, послуги.

В нинішніх умовах до головних здобутків української 
економіки системи можна віднести поступове перезаван-
таження фінансової системи та ріст її показників. Так, у 
2016 р. прогнозується 2% зростання ВВП проти падіння 
на 12% у 2015 р., зниження темпів інфляції до 12%, зрос-
тання експорту та імпорту до 7%, курс гривні в межах 
24,1–24,4 грн./$, підвищення соцстандартів на 12,5%.

Згідно з Постановою КМУ № 558, за оптимістичним 
сценарієм економіка України у 2017 р. зросте на 3,5%, а у 
2018 і 2019 рр. – на 4%.

За песимістичним сценарієм зростання у 2017 р. ста-
новитиме всього 1%, а у 2018 і 2019 рр. – 3%. 

Концентрація та спрямування фінансових ресурсів на 
розвиток пріоритетних галузей економіки та подолання 
існуючих диспропорцій розвитку економічної системи. 
Спрямування фінансових ресурсів на модернізацію тих 
галузей економіки, що мають потенціал до економічного 
зростання, є пріоритетним завданням щодо успішної 
трансформації фінансової системи. Для цього впрова-
джуються заходи стимулюючого характеру для залучення 
інвестицій у пріоритетні галузі економіки та застосування 
пільг. 

Однією з основних та пріоритетних галузей економіки 
України є аграрна галузь. Так, у 2015 р., рекордний уро-
жай зернових становив 61 млн. т, а доля експорту в кінці 
грудня 2015 р. з початку маркетингового 2015–2016 року 
становила 21 млн. т, що на 18% більше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року.

У 2016 р. за допомогою міжнародних інвесторів пла-
нується залучити 1 млрд. дол. інвестицій, що збільшить 
урожайність у три рази, та підвищить доходи сільськогос-
подарських виробників. 

Щодо сприяння інвестиційним проектам загалом, то 
тут можна зауважити, що вперше з початку 2014 р. рівень 
інвестицій почав неухильно збільшуватись. Так, у другому 
кварталі 2015 р. інвестиції виросли до 42,85 млрд. дол., 
що на 1,48 млрд. більше, ніж на квартал раніше.

Більш за все притік інвестицій підпадає під про-
мислову частку – 31,5%, або 13,499 млрд. дол., у сферу 
фінансової та страхової діяльності акумульовано 25,9%, 
тобто 11,078 млрд. від загального об’єму, на підприємства 
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зовнішньої торгівлі та ремонту автотранспортних засо-
бів – 5,687 млрд., або 13,3%, організації, які займаються 
нерухомістю, – 3,583 млрд., або 8,4%, професіональну, 
наукову та технічну діяльність – 2,398 млрд., або 5,6%.

Звісно, йдуть позитивні зміни у напрямку інвесту-
вання, але для проектів, що відіграють роль для функці-
онування ринків капіталу, перш за все необхідна стійка 
національна валюта. Можна сказати, що гривня дійсно 
призупинила падіння та девальвацію і тримається на стій-
кому рівні, але, тим не менш, ще однією необхідною умо-
вою для сприяння розвитку ринку капіталу є кредитний 
рейтинг. Але тут ми спостерігаємо невтішні показники. 
Так, Україна входить до трійки країн, економіка яких має 
переддефолтний стан. Отже, мало лібералізувати зако-
нодавство чи зменшити тиск на інвесторів. Необхідно 
покращати всю структуру фінансової системи задля залу-
чення інвестицій на рахунок ринку капіталу.

Знаходження раціональної пропорції між темпами 
розвитку фінансової системи та реального сектору 
економіки. Досвід розвинених країн засвідчує, що саме 
випереджальні темпи розвитку фінансової системи щодо 
реального сектору економіки забезпечують спроможність 
економіки до стійкого зростання [8]. Проте надмірний 
розвиток, зокрема, спекулятивних сегментів фінансового 
ринку призводить до можливості концентрації ризиків і 
спричиняє появу системних криз. Науковці наголошують, 
що розвиток фінансового сектора повинен відповідати 
і підкріплюватись розвитком реального сектора еконо-
міки [2, с. 11]. Тому у розвитку фінансової системи необ-
хідно забезпечити не лише оптимальний баланс у темпах 
розвитку її окремих ланок та реального сектору еконо-
міки, а й запобігати формуванню спекулятивного попиту 
та пропозиції фінансових ресурсів.

Забезпечення фінансової стійкості окремих ланок фінан-
сової системи. Успішне функціонування фінансової системи 
залежить від різноманітної взаємодії її сфер та ланок, що 
впливає на стійкість та ефективність даної системи. Але щоб 
досягти стабільності та стійкості у фінансовій сфері, необ-
хідно провести ряд необхідних реформ: банківську, подат-
кову та митну. Проведення конкурсу на заміщення посад, що 
вплине на боротьбу із корупцією та зміни до законодавства 
відповідно до європейських норм та стандартів, є необхід-
ними кроками під час трансформаційних процесів.

Також базисом стійкості фінансової системи та еко-
номіки в цілому є курс національної валюти. Основними 
способами впливу для боротьби з інфляцією та стабіліза-
цією курсу гривні є проведення різних ринкових та адмі-
ністративних заходів, серед яких зміна процентної ставки 
НБУ по кредитах, викуп надлишку валюти на ринку, 
запровадження імпортних тарифів та поповнення золо-
товалютних резервів завдяки кредитам Міжнародного 
валютного фонду. 

Згідно з бюджетом на 2016 р., курс гривні буде трима-
тися на позначці 24,1 грн. за один американський долар. 
Але на зниження валютного курсу може вплинути цикл 
підвищення ставок започаткованих Федеральною систе-
мою США, що призведе до тиску на валюти країн, що 
розвиваються, та зниження цін на сталь та зернові, що є 
основою українського експорту. 

Забезпечення раціонального розміщення фінансових 
ресурсів, достатніх для виробництва необхідного обсягу 
ВВП та досягнення максимальної ефективності їх вико-
ристання. Організація руху грошових потоків через 
ланки та сфери фінансової системи повинна сприяти 
формуванню у кожного суб'єкта доходів, що відобража-
ють його продуктивність і є достатніми для забезпечення 
потреб його діяльності [7]. 

Суб’єкти фінансово-господарської діяльності несуть 
відповідальність за раціональне розміщення та викорис-
тання фінансових ресурсів. Це вимагає координації захо-
дів у бюджетній, банківській, валютній, зовнішньоеконо-
мічній сферах тощо. 

Так, якщо взяти за приклад зовнішньоекономічну сферу, 
то тут можна відзначити спрощення дозвільних процедур та 
зменшення тарифів з боку держави. Також потрібно відзна-
чити зону вільної торгівлі з ЄС, активну співпрацю з Кана-
дою, Туреччиною, Ізраїлем та Єгиптом у напрямку збіль-
шення активізації торгівлі. Усе це збільшить надходження 
іноземної валюти до країни, а також стимулює виробників 
до покращання якості товарів через конкуренцію. 

Встановлення оптимальних пропорцій розподілу і 
перерозподілу виробленого ВВП з метою повного забез-
печення потреб громадян, підприємств, держави. Можна 
відмітити, що 2016 р. проголошено роком децентралізації, 
тому перерозподіл ВВП тут відіграє важливу роль. Фіс-
кальна децентралізація покликана покращати надавання 
якості послуг на місцях та збільшити ефективність вико-
ристання коштів. 

Але незважаючи на приріст розподілу з 5,2% ВВП до 
6,5%, це все одно є недостатнім показником для ефектив-
ної реформи децентралізації у сфері фінансів. 

Щодо фінансів підприємств, необхідно відзначити, 
що саме вони формують основу фінансової системи та 
забезпечують виробництво ВВП. У цій сфері спостері-
гається надмірне фіскальне навантаження на доходи під-
приємств, що, у свою чергу, не дивлячись на збільшення 
обсягу коштів за короткий період часу, призводить у май-
бутньому до росту тіньової економіки. 

У сфері розв'язання соціально-економічних завдань 
необхідно відзначити зміни щодо пенсійного забезпечення. 
Так, відбувається поетапне підвищення на п’ять років піль-
гового пенсійного віку для жінок та збільшення страхового 
стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію. 

Для обчислення пенсії будуть застосовувати середню 
заробітну плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові 
внески, за 2012, 2013, 2014 рр. Пенсії працюючим пенсі-
онерам будуть виплачувати у розмірі 85%, але не менше  
1 423 грн. Ця норма діятиме до 1 січня 2016 р.

Пенсії військовим, інвалідам І–ІІІ груп, учасникам 
АТО, членам загиблих учасників бойових дій скорочува-
тися не будуть.

Особам у період роботи на посадах, які дають право на 
призначення спеціальних пенсій (народні депутати, дер-
жавні службовці та прирівняні до них особи, судді, про-
курори та ін.), пенсії, призначені відповідно до чинного 
законодавства України, не виплачуватимуться.

Інші зміни, що стосуються соціально-економічної 
сфери та є надзвичайно актуальними – це виплати та 
зарплати військовослужбовців. Українцям, яких призвуть 
на строкову службу до армії, будуть виплачувати дві міні-
мальні заробітні плати у розмірі 2 436 грн. Також пропону-
ється скасувати обмеження щодо безплатного одержання 
ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів 
та виробів медичного призначення за рецептами лікарів, 
зубопротезування, надання знижок плати за користування 
житлом, комунальні послуги тощо. Нині такі пільги нада-
ються лише за умови, «якщо розмір середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, 
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України.

Формування страхових фондів з метою забезпечення 
відшкодування втрат фінансових ресурсів і доходів та 
встановлення максимальних передумов для використання 
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коштів даних фондів у кругообігу ресурсів. Грошові 
фонди, які призначені для соціальних, попереджуваль-
них, відновних та інших цілей, є фундаментальною осно-
вою державного страхування, що належить до системи 
державних фінансів, та їх використання не має інвести-
ційного призначення. 

У тому випадку, якщо страхування забезпечується 
через приватні страхові компанії, що є звичайними 
суб’єктами підприємництва, вони виконують роль фінан-
сових посередників на ринку з економічної точки зору. 

Отже, кошти страхових фондів можуть використову-
ватися як інвестиційний та кредитний ресурси у фінан-
совій системі та підпорядковуватися ринковим законам 
попиту та пропозиції. 

У цій сфері можна віднести таки позитивні зміни. 
Тепер за запитом Міністерства фінансів може бути роз-
крита банківська таємниця для перевірки достовірної 
інформації, поданої фізичними особами для нарахування 
та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, 
заробітних плат, інших виплат, які здійснюються за раху-
нок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів Пен-
сійного фонду і фондів загальнообов'язкового державного 
соціального страхування.

Забезпечення модернізації фінансової системи у відпо-
відь на глобальні зміни фінансової архітектоніки. Як було 
зазначено вище, сучасна фінансова система не може роз-

глядатися відособлено від системи міжнародних фінан-
сів, зокрема, світових фінансових ринків та міжнародних 
фінансових інституцій, що формують сучасну фінансову 
архітектоніку. Відкритість фінансового сектору України 
робить його надзвичайно вразливим до впливу світо-
вих фінансів. Ускладнення світогосподарських зв'язків, 
поширення впливу транснаціональних корпорацій, вихід 
фінансово-промислових груп на наднаціональні ринки, 
лібералізація та інтеграція національних фінансових рин-
ків призводить до відриву грошових потоків від реаль-
ного сектору національних економік. Під впливом про-
цесів глобалізації світової економіки фінансовий сектор 
стає носієм фінансових шоків та посилює взаємозалеж-
ність фінансових систем різних країн. Таким чином, наці-
ональна фінансова система повинна використовувати не 
лише можливості залучення зовнішніх фінансових ресур-
сів на вигідних умовах, а й враховувати загрози поши-
рення негативних наслідків коливань світових фінансових 
ринків, запобігаючи поширенню спекулятивних впливів 
на національний фінансовий ринок [6, с. 236–241].

Висновки. Сучасні трансформаційні процеси відо-
бражають актуальний стан розвитку української держави, 
а також перехід до європейської моделі її ринкової еко-
номіки. Вони необхідні, так як покликані оздоровити 
національну економіку, зокрема шляхом удосконалення її 
фінансової системи. 
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Аннотация. В работе исследуется влияние евроинтеграционных процессов на основные цели и задачи финансо-
вой системы Украины. Проведено сопоставление понятий «цель» и «задача». Раскрыты основные задачи финансовой 
системы. Приведены примеры успешного решения конкретных задач финансовой системы на современном этапе. Про-
веден анализ отображения данных процессов на экономической ситуации в Украине.

Ключевые слова: задача финансовой системы, экономическое развитие, рост ВВП, модернизация экономики, при-
влечение инвестиций. 

Summary. This article is about the influence of European integration processes on the main purposes and tasks of the finan-
cial system of Ukraine. It’s given the compression of term «purpose» and «tasks». It’s defined the revelation of the main tasks of 
the financial system. The analysis displays the economic situation in Ukraine and show examples of successful solving specific 
problems of the financial system today. Experiment analysis of the information process on the economic situation in Ukraine.

Key words: problem of the financial system, economic development, GDP growth, modernization of the economy, attracting 
investment.


