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фуНкції фіНаНсової системи

В ивчення функцій фінансової системи України в сучасних 
умовах її розвитку, виявлення взаємозв’язків між різними 

ланками фінансової системи, особливо з бюджетною системою, 
мають особливе значення, оскільки від оптимально функціонуючої 
фінансової системи країни залежить фінансове забезпечення різних 
сфер суспільного життя. а оскільки функція (від латинського functio – 
виконання) означає роль, призначення чого-небудь, обов’язки, коло 
діяльності [15, с. 1115], виконання, здійснення [13, с. 452], то визна-
чення функцій фінансової системи допоможе нам у визначенні ролі 
й призначення фінансової системи.

в економічній і юридичній літературі останніх десятиліть фінан-
сова система, її структура визначаються авторами по-різному. але 
більшість теоретиків фінансового права поділяють думку про існуван-
ня чотирьох ланок фінансової системи. так, наприклад, о. Ю. грачова 
вважає, що фінансова система складається з: 1) державних фінансів 
(державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні цільові фонди); 
2) фінансів підприємств, установ, організацій усіх форм власнос-
ті; 3) кредитування; 4) страхування [4, с. 6]. Український учений 
Л. к. воронова так само до фінансової системи відносить такі ланки: 
1) бюджетну систему; 2) кредитну систему; 3) обов’язкове державне 
страхування; 4) фінанси підприємств [3, с. 10].

кожній ланці фінансової системи притаманні певні властивості й 
функції, які є якоюсь мірою схожими за роллю і призначенням, і ті, 
які не повторюються іншими її ланками, але всі ланки при цьому вза-
ємодіють і інтегрують. це і є ознакою цілісності фінансової системи.
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таким чином, для того щоб визначити, які функції властиві самій 
фінансовій системі, ми розглянемо функції ланок фінансової системи. 
і тим самим визначимо основні з них, які притаманні фінансовій 
системі.

питанням значення функцій фінансової системи та її ланок: фі-
нансів, кредиту, страхуванню, були присвячені роботи таких фахівців: 
в. Л. Лебедєва, і. х. озерова, і. і. янжула, ж. п. годме. а у сучасних 
умовах ця проблема досліджується: Л. к. вороновою, С. і. Лушиним, 
Л. в. вакарюком, р. гаврилюк, п. С. пацурківським, м. п. куче-
рявенком, в. е. Леонтьєвим, а. і. Балабановим, і. т. Балабановим, 
а. я. кузнецовою, е. С. Дмитренко, в. п. нагребельним, е. Д. Со-
коловою, о. Ю. грачовою, в. м. опаріним та іншими.

визначаючи функції ланок фінансової системи, ми встановлюємо 
роль фінансової системи держави в цілому, оскільки всі ланки фінан-
сової системи мають на меті забезпечити необхідними фінансовими 
ресурсами різні сфери суспільного життя.

Спочатку, аналізуючи поняття «фінансова система», ми прово-
дили паралель з таким поняттям, як «фінанси». Державні і муніци-
пальні фінанси є центральною ланкою фінансової системи держави. 
основною ланкою державних і муніципальних фінансів є бюджетна 
система. таким чином, почнемо аналіз з функцій фінансів.

фінанси функціонують як інструмент розподілу частини сукупно-
го суспільного продукту і водночас контролюють поділ його на час-
тини, співвідношення цих частин, канали витрачання цих фондів. 
так, наприклад, кузнєцова а. я. визначає функцію як прояв сутності 
кожної економічної категорії. фінанси, на її погляд, виконують дві 
головні функції: розподільну та контрольну [8, с. 12].

російський учений Ю. о. крохіна дотримується іншої думки 
щодо ієрархічного виділення функцій фінансів. вона вважає, що 
сутність фінансів проявляється в їх функціях, а саме: у формуванні 
грошових фондів (акумулювання) держави та органів місцевого само-
врядування; використанні грошових фондів у публічних інтересах; 
регулюванні економіки; контролюванні [7, с. 23–25].

також існує твердження, що у процесі діяльності, пов’язаної з 
регулюванням реального грошового обігу, реалізуються три основні 
функції фінансів: відтворювальна, розподільна і контрольна [1, с. 49].

на думку а. м. Бабич, складовою відтворювальної функції фі-
нансів є оперативна функція – поточне забезпечення підприємств, 



181

Функції фінансової системи

організацій, бюджетів і позабюджетних фондів грошовими коштами 
для безперервного фінансування, тобто здійснення платежів, роз-
рахунків та виконання грошових зобов’язань.

одне з центральних місць у фінансовій системі належить кредит-
ній системі (кредитним відносинам). розглядаючи кредитні право-
відносини, під функціями кредиту, що випливають з його сутності, 
визначають три найважливіші: перерозподіл вартості; контроль руху 
позиченої вартості; стимулювання економії витрат [1, с. 45–46].

наступний елемент фінансової системи – це інститут страхуван-
ня. Страхування – елемент фінансової системи держави. З одного 
боку, це самостійний елемент фінансової системи, а з іншого – стра-
хування безпосередньо взаємодіє з кожним з елементів фінансової 
системи: фінансами підприємств, державними і муніципальними 
фінансами, будучи їх невід’ємною частиною. Страхування створює 
систему захисту майнових інтересів громадян, підприємств і держави. 
воно надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів у разі 
непередбачених природних, техногенних та інших явищ, позитивно 
впливає на зміцнення фінансової системи, страхування є одним з 
джерел довгострокових інвестицій [1, с. 147].

З позицій цільового формування і використання страхових фондів – 
це перерозподільні відносини між тими суб’єктами, що сплачували 
страхові внески, і тими, хто отримує відшкодування збитків. З погляду 
взаємовідносин окремих суб’єктів зі страховими компаніями – це пла-
та за хеджування ризику (плата за спокій), тобто обмінні відносини. 
розміщення коштів страхових фондів на фінансовому ринку відобра-
жає відносини з приводу торгівлі тимчасово вільними фінансовими 
ресурсами, тобто перерозподіл ресурсів між учасниками страхування 
та іншими суб’єктами фінансових відносин [12, с. 103–104].

наступним елементом фінансової системи виступають фінанси 
підприємств. фінанси підприємств є однією з основних ланок фінан-
сової системи, у які формуються фінансові потоки, що відображають 
створений національний дохід, який підлягає надалі перерозподілу 
через бюджетну систему.

фінанси підприємств призначені для забезпечення їх виробничої 
діяльності. основою фінансів підприємств є формування фінансових 
ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення від-
творення виробництва. вони виконують роль сполучної ланки між 
окремими циклами відтворювального процесу.
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виходячи з викладеного матеріалу (щодо таких елементів фі-
нансової системи як: фінанси, кредит, страхування, фінанси під-
приємств), можна зробити проміжний висновок, що їх об’єднують 
загальні функції (регулювання, відтворення, перерозподілу, стиму-
лювання, контролю).

на основі цілісності, гнучкості, динамічності та відкритості фі-
нансової системи було виведено основне правило її діяльності: за-
вжди потрібно прагнути до фінансової стійкості системи в цілому, 
а не тих чи інших її ланок і субінститутів [10, с. 61–65].

це передбачає посилення і поглиблення зв’язків фінансової 
системи із зовнішнім середовищем, постійний обмін інформацією. 
Складність фінансової системи визначається неоднозначністю її 
елементів, різних за характером зв’язків між ними, їх структурною 
різноманітністю. Динамічність фінансової системи зумовлюється 
тим, що вона перебуває в постійному розвитку, постійно змінюється 
величина фінансових ресурсів, витрат, доходів, коливаються попит та 
пропозиції на капітал. відкритість фінансової системи пояснюється 
взаємодією її ланок з соціально-політичними структурами держави, 
а також з фінансами зарубіжних країн. гнучкість і ефективність фі-
нансової системи досягається за рахунок її багатоланковості [7, с. 32].

фінансова система відтворює всі процеси щодо перерозподілу 
суспільного продукту і національного доходу, тому є одним з най-
важливіших регуляторів розвитку державної економіки. У цьому 
фінансова діяльність подібна біологічному організму, виживає тільки 
шляхом пристосування до навколишнього світу [16, с. 283].

Для фінансової системи в цілому вирішальне значення мають 
також такі функції: планування, організації, стимулювання, а також 
стабілізаційна та регулятивна.

натомість у зарубіжній літературі превалює інший, більш праг-
матичний підхід до визначення функцій фінансової системи:

1. Забезпечення способів переміщення економічних (фінансо-
вих) ресурсів у часі та просторі через державні кордони та з одних 
галузей економіки в інші.

2. Забезпечення способів управління ризиком, який здебільшого 
пов’язаний з капіталом і переноситься одночасно з ним за посе-
редництва фінансової системи. Частина посередників у фінансовій 
системі, зокрема страхові компанії, спеціалізуються на діяльності, 
пов’язаній з переміщенням ризику.
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3. Забезпечення способів клірингу і здійснення розрахунків, 
які стимулюють обмін товарами, послугами, активами.

4. Забезпечення механізму об’єднання фінансових ресурсів для 
створення великомасштабного підприємства або розподіл капіталу 
великих підприємств на паї серед значної кількості власників.

5. надання фінансової інформації, що дозволяє координувати 
децентралізований процес прийняття рішень у різних галузях еко-
номіки.

принципова різниця у підходах до визначення фінансової сис-
теми та притаманних їй функцій в Україні (а також країнах колиш-
нього СрСр, які мали спільну наукову школу) та зарубіжних країнах 
(особливо у країнах із розвиненою ринковою економікою) є цілком 
очевидною.

таким чином, виділимо основні функції, які властиві фінансовій 
системі.

1. Багато економістів та фінансистів вважають, що фінансам, 
фінансам підприємств та міжнародним фінансам притаманні дві 
функції: розподільна (обміну) та контрольна. ця наукова позиція до-
статньо поширена. її підтримують воронова Л. к., кучерявенко м. п. 
[3, с. 7–9], Леонтьев в. е. [9], кузнєцова а. я. [8, с. 12], Дмитрен-
ко е. С. [6, с. 14], ковальова в. в. [14, с. 7], грачова о. Ю., Соколо-
ва е. Д. [4, с. 350], опарін в. м. [12, с. 207].

2. У літературі можна знайти твердження, що фінансам та фі-
нансовій системі, крім цих двох функцій, властиві і інші: виробнича 
(різні автори називають її по-різному), стимулювальна, регулятив-
на, планування, організації і тощо. прибічники цієї позиції – Ба-
бич а. м., павлова Л. м. [1], нагребельний в. п., Чернадчук в. Д., 
Сухонос в. в. [11, с. 11].

3. Деякі економісти вважають, що фінансам властиві три функ-
ції: формування грошових фондів (доходів), використання грошових 
фондів (доходів) і контрольна. До фахівців, які поділяють таку по-
зицію, відносять Балабанова а. і., Балабанова і. т. [2, с. 14].

4. необхідно враховувати при визначенні функцій фінансової 
системи різноманіття і відмінність елементів фінансової системи, 
зміни складу та стану системи. У результаті чого можна виділити 
такі функції: динамічність, відкритість, гнучкість та ефективність 
фінансової системи. цю думку поділяє російський учений крохі-
на Ю. о. [7, с. 32].
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5. Зарубіжні автори до функцій фінансової системи відносять: 
забезпечення способів переміщення економічних (фінансових) ре-
сурсів у часі та просторі через державні кордони та з одних галузей 
економіки до інших; забезпечення способів управління ризиком, який 
взаємопов’язаний з капіталом і переноситься одночасно з ним за по-
середництва фінансової системи; забезпечення механізму об’єднання 
фінансових ресурсів для створення великомасштабного підприємства 
або розподіл капіталу великих підприємств на паї серед значної кількості 
власників; надання фінансової інформації, що дозволяє координувати 
децентралізований процес прийняття рішень у різних галузях економіки.

наявність дискусійних питань зумовлює потребу у подальшій 
розробці теоретичних проблем сутності і функцій фінансової систе-
ми та її складових. глибоке вивчення економічної природи функцій 
фінансової системи, її складових і характерних для них властивос-
тей дозволить розробити шляхи ефективного застосування даної 
категорії у практиці господарювання, науково обґрунтувати заходи, 
спрямовані на фінансове оздоровлення економіки та вдосконалення 
системи фінансових взаємозв’язків.
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