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У статі проводиться дослідження методів та способів механізму функціонування фінансової системи держави до яких можна відне-
сти бюджет як модель державного управлення, податкові механізми, страхування і банківська діяльність, грошово-валютне законодав-
ство, фінансовий контроль, інвестиції, цінні папери та інші. У юридичній літературі державне регулювання прийнято розглядати як діяль-
ність держави в особі її органів, що виражається у встановленні та реалізації правових норм – тобто переважно діяльність нормотворчу, 
контрольно-наглядову, в тому числі застосування заходів примусу за порушення законодавства. У даному аспекті збільшення ступеня 
втручання у фінансову сферу традиційно виражається в розширенні повноважень відповідних органів виконавчої влади, наділення їх 
арсеналом оперативних заходів, посилення відповідальності за порушення на фінансовому ринку. Водночас вимога оперативності при-
йняття та ефективності термінових заходів по стабілізації фінансової системи виявило необхідність комплексної участі держави у під-
тримці економіки: ключовими заходами, здійснюваними в рамках державного регулювання, стають не стільки рішення по правовому 
впливу, скільки суто економічні заходи фінансового характеру, що приймаються державними органами та уповноваженими суб’єктами. 
Зазначені види діяльності держави, безумовно, відносяться до публічної сфери, також мають правову форму і фрагментарно здійсню-
валися і раніше. Таким чином, можна відзначити, що фінансова криза знову актуалізувала дискусію про ступінь втручання держави 
в економічні процеси. У результаті аналізу цих процесів останнім часом склалися передумови для нового погляду на юридичний зміст 
процесу державного регулювання ринкових інститутів. Щодо ж методу фінансово-правового регулювання, то це – найбільш ємна, уза-
гальнююча категорія, що виражає специфіку регламентації об’ємного блоку економічних відносин, тобто тих відносин, що формуються 
в рамках фінансової системи. Методи фінансово-правового регулювання – це важлива ланка фінансово-правового механізму. Саме 
такий підхід до проблеми співвідношення зазначених юридичних категорій дозволяє чітко встановити їх ієрархію, а отже, визначити 
юридичний «статус-кво». Характерною рисою фінансово-правового методу, безумовно, є його обумовленість макроекономічною і, зрозу-
міло, фінансовою політикою. Таким чином, можна побачити різні підходи до визначення методів, які застосовуються у сфері фінансової 
діяльності держави. А також важливим є те, що незалежно від обраного критерію та розподілу методів фінансово-правового регулювання 
на основні та додаткові, в фінансовій сфері важливо вживати комплекс методів, які будуть диктуватись часом та умовами сьогодення; 
по-друге, фінансова криза знову актуалізувала дискусію про ступінь втручання держави в економічні процеси. 

Ключові слова: фінансова система, фінанси, фінансові інструменти, механізм функціонування фінансової системи, система управ-
ління, фінансова діяльність.

The article examines the methods and ways of the mechanism of functioning of the financial system of the state, which can include the budget 
as a model of government, tax mechanisms, insurance and banking, monetary law, financial control, investment, securities and others. In 
the legal literature, state regulation is considered as the activity of the state in the person of its bodies, which is expressed in the establishment 
and implementation of legal norms – ie mainly rule-making, control and supervision, including the use of coercive measures for violations of the law. 
In this aspect, the increase in the degree of intervention in the financial sphere is traditionally expressed in the expansion of the powers of the relevant 
executive bodies, endowing them with an arsenal of operational measures, strengthening the responsibility for violations in the financial market. 
At the same time, the requirement of prompt adoption and effectiveness of urgent measures to stabilize the financial system revealed the need 
for comprehensive state participation in supporting the economy: the key measures taken in state regulation are not so much legal decisions as 
purely economic financial measures taken by government authorized entities. These activities of the state, of course, belong to the public sphere, 
also have a legal form and have been carried out in fragments before. Thus, it can be noted that the financial crisis has again brought to the fore 
the discussion about the degree of state intervention in economic processes. As a result of the analysis of these processes, the preconditions for 
a new look at the legal content of the process of state regulation of market institutions have recently emerged. As for the method of financial and legal 
regulation, it is the most capacious, generalizing category, which expresses the specifics of the regulation of the volume block of economic relations, 
ie those relations that are formed within the financial system. Methods of financial and legal regulation are an important part of the financial and legal 
mechanism. It is this approach to the problem of the ratio of these legal categories allows to clearly establish their hierarchy, and hence to determine 
the legal "status quo". A characteristic feature of the financial and legal method, of course, is its conditionality by macroeconomic and, of course, 
financial policy. Thus, we can see different approaches to determining the methods used in the field of financial activities of the state. It is also 
important that, regardless of the chosen criterion and the division of methods of financial and legal regulation into basic and additional, in the financial 
sphere it is important to use a set of methods that will be dictated by the time and conditions of today; secondly, the financial crisis has again brought 
to the fore the discussion of the degree of state intervention in economic processes.

Key words: financial system, finance, financial tools, mechanism of the financial system, control system.

Актуальність теми. Фінансова система являє  собою 
доволі  складний  механізм.  Ефективність  її  функціо-
нування  залежить  від  двох  визначальних  чинників. 
По-перше, від налагодженості фінансових відносин у сус-
пільстві. В основі цього лежить вибір правильної і доціль-
ної  для  даної  країни  фінансової  моделі,  яка  стимулює 
виробника  і  суспільство. Крім  того,  важливим фактором 
виступає  дієвість  фінансового  механізму,  а  також  чітке 
фінансове  законодавство.  По-друге,  ефективне  функці-
онування  фінансової  системи  залежить  від  організації 
управління  нею. Присутність  держави  в  економіці  озна-
чає два аспекти: держава через уповноважених суб’єктів 

виступає господарюючим суб’єктом, а також регламентує, 
контролює,  ліцензує,  використовує  податкові  механізми 
для  впливу  на  соціально-економічні  процеси,  здійснює 
бюджетну та іншу підтримку національного бізнесу. Кри-
терієм  такої  участі  розглядається  комплексний  показник 
забезпеченості публічних інтересів шляхом реалізації дер-
жавою загально-соціальних функцій, в тому числі за допо-
могою  використання  фінансових  інструментів.  У  цьому 
випадку можна говорити про корисність ролі держави для 
цілей підтримки  і розвитку життєдіяльності суспільства. 
Отже, для забезпечення механізму функціонування фінан-
сової  системи  вищезазначені  суб’єкти  влади  виконують 
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управлінські функції, які перш за все, виражаються у різ-
номанітних формах, методах та засобах здійснення фінан-
сової діяльності. Держава в особі уповноважених органів 
влади  здійснює  управління  за  фінансами.  Таким  чином, 
актуальність теми дослідження виражається у визначенні 
методів  та  способів механізму функціонування фінансо-
вої  системи  держави  –  фінансових  правовідносин щодо 
формування, розподілу та використання фондів грошових 
коштів, які складаються у фінансовій сфері держави. 

Наукова обґрунтованість. Незважаючи  на  значну 
кількість існуючих досліджень щодо фінансової системи 
взагалі:  Запольський  С.В.  [5],  Ковальчук  А.Т.  [8],  Лат-
ковська Т.А.  [10], Опарін В.М.  [11],Орлюк О.П.  [12;  13] 
Соколова Є.Д. [16;17;18] досі не існує чіткого визначення 
методів,  способів  забезпечення  механізму  функціону-
вання організації фінансової системи, а аналітична основа 
для  його  визначення  тільки  починає  розвиватися.  Таким 
чином,  постає потреба  у  визначенні методів  та  способів 
забезпечення механізму функціонування фінансової  сис-
теми України.

Метою даної статті  є  провести  аналіз  методів  забез-
печення  механізму  функціонування  фінансової  системи 
України, які використовуються щодо формування, розпо-
ділу та використання фондів грошових коштів.

Основний зміст. У  юридичній  літературі  нерідко 
використовуються  такі  поняття,  як  «державне  управління 
фінансами»,  «управління  в  галузі  фінансів  і  кредиту», 
«фінансове  управління».  Видається,  що  у  всіх  випадках 
використання названих понять мається на увазі  державна 
фінансова діяльність, але з акцентом на її управлінську сто-
рону. Причому дії як керуючого, так і керованого пов’язані 
з рухом грошових коштів у певному напрямку [23]. У юри-
дичній літературі державне регулювання прийнято розгля-
дати як діяльність держави в особі  її органів, що виража-
ється у встановленні  та реалізації правових норм –  тобто 
переважно діяльність нормотворчу, контрольно-наглядову, 
в  тому числі  застосування  заходів примусу  за порушення 
законодавства. У даному аспекті збільшення ступеня втру-
чання у фінансову сферу традиційно виражається в розши-
ренні повноважень відповідних органів виконавчої влади, 
наділення  їх  арсеналом  оперативних  заходів,  посилення 
відповідальності за порушення на фінансовому ринку. Вод-
ночас  вимога  оперативності  прийняття  та  ефективності 
термінових заходів по стабілізації фінансової системи вия-
вило необхідність комплексної участі держави у підтримці 
економіки: ключовими заходами, здійснюваними в рамках 
державного  регулювання,  стають  не  стільки  рішення  по 
правовому  впливу,  скільки  суто  економічні  заходи фінан-
сового характеру, що приймаються державними органами 
та уповноваженими суб’єктами. Зазначені види діяльності 
держави,  безумовно,  відносяться  до  публічної  сфери, 
також  мають  правову  форму  і  фрагментарно  здійснюва-
лися і раніше. Таким чином, можна відзначити, що фінан-
сова криза знову актуалізувала дискусію про ступінь втру-
чання держави в економічні процеси. У результаті аналізу 
цих  процесів  останнім  часом  склалися  передумови  для 
нового  погляду  на юридичний  зміст  процесу  державного 
регулювання ринкових  інститутів. Як заявив В.Д. Зорькін 
«час  звеличення  невтручання  держави  в  економіку  похо-
вано  кризою.  Мова  йде  про  те,  щоб  економічні  функції 
держави  зводилися  не  просто  до  адміністрування,  а  були 
відтворені  в  новому  системному  наповненні»  [7].  Отже, 
фінансову діяльність держави потрібно розглядати  з двох 
сторін: по-перше, як особливий вид економічної діяльності, 
по-друге, як різновид державного управління. У кінцевому 
рахунку ця двоїстість обумовлена подвійністю грошей, які, 
з  одного  боку,  є  продуктом  економічних  законів  (закону 
вартості), з іншого боку, являють собою один з механізмів 
державної влади  [20,  с.14]. Фінансова діяльність держави 
являє  собою  «спеціальну  галузь  державного  управління» 
[4, с. 1098]. Т. Гоббс порівнює фінансову діяльність держави 

з її кровообігом [2, с.195]. Фінансова діяльність співвідно-
ситься  з  фінансовою  системою  як  процесуальна  сторона 
правового явища – з матеріальною. Фінансова система дер-
жави – це статика фінансової діяльності держави, до певної 
міри її «фотографія». По фінансовій системі, що мала місце 
в епоху Олександра II, історики можуть зрозуміти, як здій-
снювалася фінансова діяльність Російської держави в дру-
гій  половині  19  ст.,  яка  фінансова  політика  проводилася 
в часи російського самодержавства [20, с. 27-28]. У процесі 
свого розвитку держава поступово збільшує частку центра-
лізованих  грошових  коштів,  які  вона  не  тільки  акумулює 
у себе, але і в міру свого розвитку все більше повертає їх 
суспільству  в  якості  матеріальної  основи  забезпечення 
своїх функцій. До ХIХ ст. в діяльності Російської держави 
став простежуватися механізм прямих і зворотних зв’язків, 
який формується  за  допомогою фінансових  інструментів. 
У той же самий період багато вчених у центрі своїх праць 
про фінанси розглядали фінансове управління як частину 
державного  управління,  яке  пов’язане  із  сутністю  дер-
жави, його завданнями на певному етапі. Один з засновни-
ків науки про фінанси, І.І. Янжул, вказував, що фінансове 
право є «сукупність законодавчих постанов про фінансовий 
устрій і фінансове управління держави» [24, с. 13]. Загалом 
історія  розвитку  держави  відображає  процес  поступової 
еволюції  певних  форм  і  методів  використання  державою 
грошей  в  ролі  фінансових  інструментів  управління  спра-
вами суспільства.

На  сучасному  етапі  в  питаннях  впливу  держави  на 
розвиток  економіки  визначальну  роль  відіграють  фінан-
сово-правові  механізми  в  системі  державного  управ-
ління.  За  допомогою  їх  використання  держава  прагне 
забезпечити  комплекс  умов  для  залучення  інвестицій 
в економіку. Під фінансово-правовими механізмами розу-
міється  врегульований  нормами  права  комплекс  управ-
лінських  відносин  щодо  застосування  методів,  інстру-
ментів,  правил, що мають  грошовий  і  пов’язаний  з  ним 
організаційний,  обліковий  та  контрольний  зміст.  Всі  ці 
елементи  застосовуються  в  процесі  впливу  уповноваже-
ними  суб’єктами  держави  і  муніципальних  утворень  на 
порядок  формування  та  використання  централізованих 
і  децентралізованих  фондів  грошових  коштів,  а  також 
на діяльність господарюючих суб’єктів з метою забезпе-
чення  цілей  державного  управління.  Таким  чином, мова 
йде  про  фінансовий  механізм  забезпечення  функціону-
вання  фінансової  діяльності.  На  думку  С.П.  Захарченко 
фінансовий  механізм  –  це  сукупність  регламентованих 
нормами  права  фінансових  методів,  за  допомогою  яких 
реалізується розподільна функція фінансів і вирішуються 
завдання  щодо  формування  та  використання  грошових 
фондів. У даному випадку мова йде про фінансовий меха-
нізм в цілому. Фінансовий механізм можна розділити на 
кілька складових частин, – за кількістю фінансових мето-
дів: бюджетний механізм, фіскальний, кредитний. Відпо-
відно, конструкції цих механізмів визначають: бюджетне 
законодавство;  податкове  законодавство;  законодавство, 
що регламентує кредитні відносини. І від того наскільки 
жорстко  законодавство  регламентує  відносини на  основі 
того чи іншого методу, фінансові механізми можна умовно 
розділити на  три  типи:  1)  директивні  (жорсткі),  2)  регу-
льовані,  3)  механізми  змішаного  типу.  До  директивного 
типу механізмів можна віднести податковий, бюджетний, 
а  також механізм  обов’язкового  державного  соціального 
страхування.  У  законодавстві,  що  визначає  конструкцію 
цих  механізмів,  жорстко  регламентований  порядок  від-
носин,  що  виникають  у  зв’язку  з  формуванням,  пере-
розподілом  і  використанням  централізованих  фінансо-
вих  ресурсів.  Крім  того,  у  згаданих механізмах жорстко 
встановлені кількісні параметри: ставки податків і зборів 
(обов’язкових  платежів);  численні  фінансові  нормативи, 
які  повинні  дотримуватися  розпорядники  бюджетних 
ресурсів усіх рівнів; розміри пенсій, розміри виплат з фон-
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дів  соціального  страхування.  Про  кредитний,  страховий 
(за  винятком  обов’язкового  страхування),  інвестиційний 
та  інших механізмах можна  говорити,  як про регульова-
них.  Насамперед,  тому що  суб’єкти  фінансової  системи 
самі вирішують – вступати чи не вступати, з ким вступати 
у відносини на основі цих методів. До цього варто додати 
і те, що суб’єкти фінансової системи самостійно визнача-
ють  кількість  залучених  або  використовуваних  ресурсів 
за допомогою того чи іншого методу. Якщо говорити про 
регульованих механізмах в цілому, то закони регламенту-
ють (більшою чи меншою мірою) тільки загальний поря-
док їх роботи, а кількісні параметри суб’єкти фінансової 
системи встановлюють самостійно [6]. До переліку фінан-
сово-правових  механізмів  включені  бюджет  як  модель 
державного управління, податкові механізми, страхування 
і  банківська діяльність,  грошово-валютне  законодавство, 
фінансовий  контроль,  інвестиції,  цінні  папери,  а  також 
такі нові елементи, як діяльність державних корпорацій, 
державно-приватне партнерство в фінансовій сфері та ін. 
[15,  с.  2]. Останнім  часом  у  практиці фінансових  відно-
син досить активно використовується метод бюджетного 
фінансування, метод субвенцій,  трансферт фінансів. Але 
слід відмітити, що у сучасних умовах публічне право все 
більш органічно й  тісно  взаємодіє  з  приватним, що  зна-
ходить свій прояв і підтвердження у різних площинах пра-
вової матерії, і в першу чергу, у фінансовому праві. Перш 
за все, мова йде про застосування методів диспозитивних 
при використанні фінансово-правового регулювання. Так, 
наприклад, можна до цих методів віднести метод рекомен-
дацій,  юридичні  дозволяння,  фінансово-правових  заохо-
чень,  узгоджувальний  та  інші  конформістські  способи 
юридичного впливу [8, с. 308-309]. 

Щодо ж методу фінансово-правового регулювання, то 
це – найбільш ємна, узагальнююча категорія, що виражає 
специфіку  регламентації  об’ємного  блоку  економічних 
відносин,  тобто  тих  відносин, що формуються  в  рамках 
фінансової  системи.  Методи  фінансово-правового  регу-
лювання  –  це  важлива  ланка фінансово-правового меха-
нізму.  Саме  такий  підхід  до  проблеми  співвідношення 
зазначених  юридичних  категорій  дозволяє  чітко  встано-
вити  їх  ієрархію, а отже, визначити юридичний «статус-
кво».  Характерною  рисою  фінансово-правового  методу, 
безумовно,  є  його  обумовленість  макроекономічною  і, 
зрозуміло,  фінансовою  політикою  [8,  с.  306].  На  думку 
С.П. Захарченко фінансова політика проявляється в зако-
нодавстві  (визначає  зміст  законів);  в  свою  чергу,  закони 
визначають  конструкцію  фінансового  механізму;  отже, 
конструкція  фінансового  механізму  визначається  зміс-
том фінансової політики [6]. В якості поняття, суміжного 
фінансово-правовим  механізмам,  є  фінансова  діяльність 
держави  і  муніципальних  утворень,  яка  завжди  врегу-
льована  нормами  права  і  є  різновидом  цілеспрямованої 
діяльності  публічно-правових  утворень  та  їх  уповнова-
жених  органів,  посадових  осіб  по  створенню,  розподілу 
та використання фондів грошових коштів. Е.Д. Соколова 
пропонує  розуміти  під  фінансовою  діяльністю  держави 
«особливий  вид  державної  діяльності,  що  виражається 
в  здійсненні  органами  держави  всіх  трьох  гілок  влади 
організаційних, юридичних та фактичних дій,  спрямова-
них на створення, розподіл і використання фондів грошо-
вих коштів, як централізованих, так і децентралізованих, 
необхідних  в  умовах  ринку  для  фінансового  забезпе-
чення життєдіяльності суспільства і держави» [18, с. 14]. 
У теорії фінансового права фінансову діяльність держави 
прийнято  вважати  організаційною  діяльністю  владного 
суб’єкта (компетентних органів держави і муніципальних 
утворень) щодо формування,  розподілу  та  використання 
централізованих  і  децентралізованих  грошових  фондів, 
які  забезпечують  його  безперебійне  функціонування  на 
тому  чи  іншому  етапі  історичного  розвитку  [21,  с.  31], 
процесом  планомірного  утворення,  розподілу  і  викорис-

тання державою та муніципальними утвореннями фінан-
сових ресурсів  через  свої  грошові фонди для  виконання 
поставлених  завдань  [19,  с.  32],  плановий  процес  мобі-
лізації  грошових  коштів,  створення  фондів,  витрачання 
грошових  коштів  для  ефективного  виконання  державою 
своїх завдань і функцій [22, с. 25]. Поль Марі Годме зазна-
чає, що державні фінанси знаходяться в постійному русі, 
і розглядає «... ті важелі, які приводять їх в дію», вказуючи 
на важливу роль в «розпорядженні державними коштами» 
Міністерства  економіки  та  фінансів  [5,  с.  56-57].  Таким 
чином, фінансова діяльність – це насамперед діяльність, 
пов’язана  з  функціонуванням  державних  фінансів  і  яку 
здійснюють  спеціально  уповноважені  органи.  У  про-
цесі  здійснення  даними  органами  фінансової  діяльності 
і виникають (змінюються і припиняються) фінансові від-
носини.  Ефективне  функціонування  кожної  з  складових 
фінансової системи можливо за умови чіткого законодав-
чого врегулювання їх взаємодії. Разом з тим рух грошових 
коштів має бути скоординованим через управління фінан-
сами. «Управління фінансами як комплексною системою 
надзвичайно складно, – відзначала проф. Д.А. Бекерська – 
воно  вимагає  від  виконавця  високого  рівня  кваліфікації. 
Без відповідних знань і умінь неможливо досягти такого 
рівня  в  управлінні  фінансової  діяльності,  а  через  неї  – 
соціально-економічного розвитку в країні» [1, с. 184]. До 
цілей державного управління фінансової системи можна, 
зокрема,  віднести:  забезпечення  стабільності  фінансової 
системи; забезпечення адекватного зростання державних 
доходів;  забезпечення  ефективності  використання  дер-
жавних  фінансових  коштів;  мобілізація  фінансової  сис-
теми на  вирішення  тих, що  стоять  перед  державою  еко-
номічних  і  політичних  завдань;  організація  грошового 
звернення в країні [14, с. 69]. Фінансова діяльність являє 
собою управлінську діяльність координуючого характеру, 
в  процесі  здійснення  якої  встановлюється  залежно  від 
обставин  доцільне  співвідношення  видаткової  частини 
з  прибутковою  частиною  бюджетів  різних  рівнів  шля-
хом бюджетного регулювання, а також ця діяльність роз-
повсюджується  на  емісійну,  податкову,  валютну  та  інші 
сфери фінансової діяльності держави.

В умовах ринкової економіки основоположним елемен-
том в системі управління фінансами стає фінансова полі-
тика, що виражає принципи відносин щодо захисту і реа-
лізації  фінансових  (грошових)  інтересів  одних  суб’єктів 
на противагу аналогічним інтересам інших [9, с. 237, 247]. 
Так, А.Т. Ковальчук зазначає, що наявність безпосереднього 
зв’язку методу  правового  регулювання фінансових  відно-
син з основними напрямами грошово-кредитної, валютної, 
бюджетної  та  інших  напрямів фінансової  політики  також 
є  відмітною  рисою  характеру  та  змісту  методів  фінан-
сово-правового регулювання [8, с. 34-35]. Цікавим є підхід 
С.П. Захарченко, який пропонує внести пропозицію щодо 
використання механізму на основі поєднання бюджетного 
та кредитного методів. В Україні це називається «фінансова 
підтримка  через  механізм  здешевлення  кредитів».  Дана 
пропозиція науковця заслуговує особливої уваги, оскільки 
це  може  бути  дійсно  ефективним  методом  для  викорис-
тання  його  у  сфері  суб’єктів  господарювання,  при  цьому 
буде реалізована функція гаранта держави і отримання при-
бутку кредитною установою. У даному випадку буде реа-
лізований  інтерес  як  держави,  так  і  кредитної  організації 
та господарюючого суб’єкта. При цьому методі ставка кре-
диту може бути встановлена як пільгова, так і нульова [6]. 
Щодо інших методів забезпечення фінансового механізму, 
то автор визначає їх як фінансові інструменти та визначає 
їх як елементи фінансового механізму, за допомогою яких 
здійснюється  переміщення  вартості  (у  грошовому  вира-
женні) між суб’єктами фінансової системи, на основі того 
чи іншого фінансового методу [6].

Важливим моментом в реалізації механізмів є  те, що 
потрібно вибудувати все таким чином, щоб механізми не 
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заважали один одному, а навпаки – взаємно доповнювали 
і сприяли б досягненню поставленої мети.

Висновки. Підсумовуючи  зазначене,  необхідно  від-
значити, що по – перше, різні вчені використовують різні 
критерії до визначення фінансово-правового методу регу-
лювання.  Одні  вчені  за  основу  беруть  стадії  фінансової 
діяльності держави, на яких вони використовуються; інші 
вчені за критерій обирають рух мінової вартості та методи, 
які  властиві  управлінській  діяльності.  Таким  чином, 
можна побачити різні підходи до визначення методів, які 
застосовуються  у  сфері  фінансової  діяльності  держави. 
А також важливим є те, що незалежно від обраного кри-
терію та розподілу методів фінансово-правового регулю-
вання на основні та додаткові, в фінансовій сфері важливо 
вживати комплекс методів, які будуть диктуватись часом 
та умовами сьогодення; по-друге, фінансова криза  знову 
актуалізувала  дискусію  про  ступінь  втручання  держави 
в економічні процеси. У результаті аналізу цих процесів 
останнім часом склалися передумови для нового погляду 
на  юридичний  зміст  процесу  державного  регулювання 
ринкових інститутів. Так сьогодні з’являються нові групи 
суспільних відносин (наприклад, у сфері фінансових рин-
ків) за участі держави, в яких вона виступає як «глобаль-

ний» регулюючий суб’єкт на основі економічних методів 
впливу  на  ринок,  але  з  публічним  інтересом;  по-третє, 
за  останні  десятиліття  в  Україні  занадто  часто  прово-
дяться реформи у сфері оподаткування, митної, валютної, 
бюджетної  політики.  При  цьому  Україна  не  використо-
вує  позитивний  досвід  інших  розвинутих  держав  щодо 
застосування реформ, а саме: опробування запланованих 
реформ  на  окремій  території  (місце,  регіон),  для  того 
що б упевнитися в ефективності проведення даних змін. 
Таким чином, необхідно відзначити, що питання застосу-
вання новацій в економічній (а саме в податковій, митній, 
валютній,  бюджетній)  сфері  вимагає  проведення  комп-
лексу заходів: планування, опробування на певній терито-
рії держави, поетапне впровадження, цільовий контроль 
за виконанням. Тільки в такій послідовності дій і заходів 
можливе  уникнути  колосальних  фінансових  витрат  на 
проведення нових реформ. Адже створення одного нового 
державного  органу  тягне  мільйонні  витрати  держави. 
Крім  того,  в  період  організації  діяльності  такого  нового 
органу  існують  проблеми  в  реалізації  функцій  даного 
органу, оскільки , як правило, методичні рекомендації по 
виконанню  функцій  формуються  після  початку  роботи 
цього органу, що ускладнює весь робочий процес.
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