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У статті досліджені теоретичні і практичні питання фінансово-кредитних відносин в Україні.
Обґрунтовано методологічні засади дослідження фінансово-кредитних відносин.
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ВСТУП
Побудова сучасної фінансово-кредитної системи держави неможлива без усебічного освоєння
теорії і практики фінансово-кредитних відносин. Ці відносини формуються внаслідок об’єктивної потреби економічних суб’єктів у використанні вільних грошових коштів, а при необхідності
залучення додаткових коштів на засадах позички для забезпечення неперервності фінансово-господарської діяльності.
Фінансово-кредитні відносини проявляються у різних сферах фінансової системи держави,
зокрема у сфері державних і місцевих фінансів, сфері фінансових ринків, сфері нефінансових
суб’єктів господарювання при формуванні та використанні фінансових ресурсів тощо.
Проблеми фінансово-кредитних відносин досліджувалися різними зарубіжними та вітчизняними ученими, зокрема Герлі Дж., Зілбер У., Лукас Р., Патрік Х., Пігу А., Фішер І., Фрідман М.,
Хікс Дж., Хоутрі Р., Шоу Е., Азаренкова Г.М., Алексеєнко Л.М., Андрущенко В.Л., Аржевітін С.М.,
Барановський О.І., Василик О.Д., Дзюблюк О.В., Крупка М.І., Науменкова С.В., Опарін В.М.,
Пшик Б.І. та інші. Однак дослідження зазначених науковців були зроблені у відповідні часи і на
сучасному етапі розвитку національної та світової економік потребують нових теоретико-методологічних розробок.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Об’єктивна потреба у подальшому дослідженні теоретико-методологічних засад і науково-практичних положень розвитку фінансово-кредитних відносин пов’язана з необхідністю визначення
їх прояву на фінансовому ринку при взаємодії з різними суб’єктами господарювання, зокрема
банківськими інститутами та підприємствами нефінансового сектору економіки. Отже, метою
статті є дослідження теоретико-методологічних засад розвитку фінансово-кредитних відносин
суб’єктів господарювання при їх взаємодії на фінансовому ринку в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансово-кредитні відносини виникають при взаємодії різних економічних суб’єктів в процесі
формування, руху та використання грошових коштів (фінансових ресурсів). Як зазначає Пшик Б.І.
«Фінансово-кредитні відносини — це сукупність економічних відносин, які відбуваються між
економічними суб’єктами в процесі формування, використання та перерозподілу вартості на засадах повернення, платності з метою реалізації інтересів людей та забезпечення суспільного відтворення [1, с. 32-33]».
На нашу думку, фінансово-кредитні відносини не можливо розглядати як сукупність економічних відносин, тому що в основу фінансово-кредитних відносин покладено поняття «фінанси» і
«фінансові відносини», поняття «кредит» і «кредитні відносини».
«Фінанси» і «фінансові відносини» відрізняються за своєю економічною сутністю від «кредиту» і «кредитних відносин». Ми вважаємо, що фінанси — це економічна категорія, яка характеризує процес формування, руху та використання фінансових (грошових) ресурсів, які утворюються
в процесі вартісного розподілу валового внутрішнього продукту країни. Фінансові відносини —
це відносини, що виникають між різними економічними суб’єктами, зокрема державою, суб’єктами
господарювання, домогосподарствами, іноземними державами та міжнародними фінансовими
організаціями з приводу розподілу, формуванню, руху та використанню фінансових (грошових
ресурсів). На відміну від фінансів, кредит — це економічна категорія, яка характеризує процес
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надання вільних грошових коштів і матеріальних цінностей у тимчасове користування на засадах
строковості, платності, цільового характеру, повернення та матеріального забезпечення. Кредитні
відносини — це відносини між кредиторами та позичальниками грошових (матеріальних) ресурсів, які характеризують процес передачі один одному в тимчасове користування грошових
коштів та матеріальних цінностей на засадах строковості, платності, цільового характеру, повернення та матеріального забезпечення.
Виходячи з цих визначень можливо сформулювати наступне визначення фінансово-кредитних
відносин. Фінансово-кредитні відносини — це відносини, які виникають між економічними суб’єктами (державою, суб’єктами господарювання, домогосподарствами, іноземними державами та
міжнародними фінансовими організаціями) з приводу розподілу, формуванню, руху, перерозподілу та використанню фінансово-кредитних ресурсів в процесі їх кругообігу з використанням
різних фінансових інструментів на умовах власності або позики, що забезпечує утворення у одних економічних суб’єктів активів, в інших — зобов’язань.
У процесі розвитку сучасної економіки об’єктивною закономірністю є перебудова організаційно-економічної структури економічних відносин, розвиток суб’єктів господарювання різноманітних форм власності та організаційно-правового статусу, а також активнішої участі домогосподарств в економічному житті країни. В таких умовах фінансово-кредитні відносини між економічними суб’єктами можуть мати різну спрямованість, зміст, певні форми прояву, а, отже, можуть
по-різному впливати на розвиток соціально-економічних процесів у суспільстві. Ефективні фінансово-кредитні відносини забезпечують раціональний розподіл, формування, рух, перерозподіл та
використання грошових ресурсів в масштабах соціально-економічної системи держави, створюють умови для постійної трансформації грошових коштів в позичковий капітал, відображають
стосунки між власниками грошового капіталу, посередниками та позичальниками. Фінансовокредитні відносини можуть виявлятися в багатьох аспектах, що ускладнює дослідження особливостей їх прояву, а й потребує належних теоретичних обґрунтувань стосовно їх ролі та функцій у
національній та світовій економіках.
Фінансово-кредитні відносини в соціально-економічній системі держави слід розглядати як
складний багатоаспектний процес, який відбиває відносини між різними економічними суб’єктами через такі форми прояву, як відносини власності та відносини позики (рис. 1).
Із наведеної схеми можливо побачити сукупність фінансово-кредитних відносин між різними
економічними суб’єктами. Найбільшу частку таких відносин формують фінансово-кредитні відносини, що пов’язані з такими економічними суб’єктами: держава — домогосподарства — нефінансові підприємства — фінансово-кредитні установи — місцеві органи влади — державні організації та установи.
Ринкові перетворення в Україні вимагають значних обсягів фінансових ресурсів для забезпечення соціально-економічного розвитку, інноваційного оновлення всієї економіки та соціальної
сфери. Звідси виникає потреба в подальшому розвитку фінансово-кредитних відносин як на макроекономічному рівні, так і на мезо- і мікрорівні, тобто рівні окремих регіонів, галузей економіки,
економічних суб’єктів. З урахуванням того, що в умовах глобалізації економіки кількість суперечливих чинників зовнішнього середовища, що впливають на фінансово-кредитні відносини економічних суб’єктів, збільшується, слід враховувати деякі особливості. По-перше, в сучасних умовах
набуває важливого значення забезпечення оптимальної взаємодії суб’єктів управління зі своїми
об’єктами. По-друге, оптимізація взаємовідносин між суб’єктами і об’єктами управління вимагає
подальшого розвитку системи фінансово-кредитних відносин. По-третє, активізація впливу фінансової інтеграції на процеси управління фінансово-кредитними відносинами призводить до необхідності адаптації управлінських рішень до постійних змін в національній і світовій економіці.
По-четверте, адаптація системи управління фінансово-кредитними відносинами в соціально-економічній системі держави до постійних змін потребує ретельної роботи на всіх рівнях прояву
таких відносин з метою забезпечити єдність і дієвість управління.
В соціально-економічній системі держави існує асиметрична ієрархія фінансово-кредитних
відносин, яка проявляється на функціонально-інституційних рівнях (рис. 2).
На рівні світової економіки фінансово-кредитні відносини реалізуються шляхом участі країни
у міжнародному русі фінансового капіталу через кредити, прямі іноземні інвестиції, розміщення
вітчизняних цінних паперів, зокрема акцій і облігацій. Основну роль в цих фінансово-кредитних
відносинах відіграють Мінфін та НБУ, а також уряди країн.
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Державна політика щодо
формування фінансовокредитних відносин

Механізми реалізації системи фінансовокредитних відносин в процесі розвитку
соціально-економічної системи держави

Фінансово-кредитні відносини між
різними економічними суб'єктами

Між державою і
домогосподарствами

Між державою і нефінансовими
підприємствами

Між домогосподарствами

Між фінансовокредитними
установами

Між нефінансовими підприємствами і фінансовокредитними
установами

Між державою і фінансовокредитними
установами

Між домогосподарствами і фінансовокредитними
установами

Між фінансовокредитними
установами і
державними організаціями та
установами

Між домогосподарствами і
місцевими
органами влади

Між державою і державними організаціями та
установами

Між державними організаціями та
установами

Між нефінансовими підприємствами і
державними
організаціями
та установами

Між домогосподарствами і
державними
організаціями
та установами

Між державою та
місцевими
органами
влади

Між різними
рівнями місцевої влади

Між нефінансовими підприємствами і
місцевими
органами влади

Між нефінансовими
підприємствами

Між нефінансовими підприємствами і
домогосподарствами

Між фінансовокредитними
установами і
місцевими органами влади

Між державними організаціями і установами
та місцевими
органами влади

Форми прояву фінансово-кредитних відносин
Відносини власності

Відносини позики

Рис. 1. Схема формування фінансово-кредитних відносин в державі (Запропоновано авторами)
На рівні національної економіки фінансово-кредитні відносини в основному залежать від ролі
держави та її органів, зокрема Мінфіну, НБУ, а також комерційних банків, небанківських фінансово-кредитних установ. При цьому держава впливає на фінансово-кредитні відносини за допомогою фінансово-економічних та адміністративних методів і важелів на грошову масу в обігу, обсяги і напрями фінансових і кредитних потоків, на процеси фінансового розподілу і перерозподілу
валового внутрішнього продукту, фінансових ресурсів країни.
На галузевому рівні фінансово-кредитні відносини в основному залежать від ролі міністерств,
комітетів, асоціацій при взаємодії з нефінансовими підприємствами.
На регіональному рівні реалізуються фінансово-кредитні відносини регіональних і місцевих
органів влади з економічними суб’єктами в межах покладених на них функцій. Ці відносини пов’язані з їх фінансово-кредитним забезпеченням та стимулюванням соціально-економічного розвитку регіону та окремих територій.
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Ієрархічний
рівень

Зміст відносин

Організаційні
структури

Світова
економіка

Відносини України з іноземними державами та
міжнародними фінансово-кредитними організаціями

Уряди зарубіжних країн, Міністерства фінансів, Центральні
банки

Національна
економіка

Відносини державних установ з економічними
суб'єктами, пов'язані з реалізацією фінансовокредитної політики

Мінфін – НБУ, НБУ – комерційні банки, Мінфін – небанківські
фінансово-кредитні установи

Галузевий
рівень

Відносини міністерств, комітетів, асоціацій з підприємствами з приводу формування, розподілу,
руху та використання фінансових ресурсів, отримання бюджетного цільового фінансування

Міністерства, комітети, асоціації, нефінансові підприємства

Регіональний
рівень

Відносини регіональних органів влади з економічними суб'єктами

Регіональні органи влади, нефінансові підприємства, комерційні банки, небанківські фінансово-кредитні установи,
домашні господарства

Мікрорівень

Відносини економічних суб'єктів, які пов'язані з
розподілом, формуванням, рухом, перерозподілом
та використанням фінансових ресурсів

Домашні господарства, нефінансові підприємства, комерційні
банки, небанківські фінансовокредитні установи, державні
організації та установи, місцеві
організації та установи

Рис. 2. Ієрархічна структура фінансово-кредитних відносин в соціально-економічній системі
держави (Запропоновано авторами)
На мікрорівні мають місце фінансово-кредитні відносини між економічними суб’єктами, зокрема домогосподарствами, нефінансовими підприємствами, комерційними банками, небанківськими фінансово-кредитними установами, державними і місцевими організаціями та установами.
Розвиток ефективних фінансово-кредитних відносин є однією з важливих умов формування
стабільної фінансово-кредитної системи держави. Стабільність розвитку фінансово-кредитної
системи держави забезпечує ефективність функціонування всіх елементів ринкової економіки,
сприяє економічному зростанню країни, вирішенню соціальних завдань та поліпшенню добробуту населення. Головна роль фінансово-кредитних відносин полягає в ефективному розподілі, перерозподілі, формуванні, русі і використанні фінансових ресурсів усіма секторами економіки відповідно до рівня попиту і пропозиції на ці ресурси.
В процесі дослідження фінансово-кредитних відносин важливого значення набувають питання, пов’язані з передумовами становлення та розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні.
До таких передумов можливо віднести:
1) становлення України як самостійної держави із власною фінансово-кредитною системою;
2) формування ринкової системи господарювання;
3) формування фінансового ринку та системи його регулювання;
4) встановлення єдиних правил для всіх учасників фінансового ринку;
5) формування дворівневої банківської системи;
6) запровадження власної національної валюти;
7) утворення інфраструктури фінансового ринку за рахунок різних фінансових посередників;
8) поява та розвиток в Україні фінансового капіталу;
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9) впровадження нових технічних систем і технологій для здійснення фінансових операцій,
поява електронних торговельних систем;
10) структурні та інституціональні зрушення в соціально-економічній системі України;
11) постійна потреба у фінансових ресурсах для різних економічних суб’єктів;
12) зростання ролі кредиту та інвестицій в економічному зростанні країни;
13) поступовий перехід країни до інноваційної економіки;
14) необхідність витрачання значних обсягів фінансових ресурсів на реалізацію соціальних
програм, програм екологічної безпеки, підвищення рівня добробуту всього населення.
Як зазначає Пшик Б.І. «Досвід економічно розвинених країн переконливо засвідчує, що економічне зростання, розвиток приватного сектору, а також поліпшення соціального захисту та добробуту населення можливі лише за умови ефективного розвитку фінансово-кредитних відносин як
одного з ключових елементів ринкової економіки. Дальша розбудова вітчизняної фінансово-кредитної системи повинна мати комплексний і системний характер, що потребує координації зусиль
усіх учасників цього процесу — органів законодавчої і виконавчої влади, банківських і фінансових установ, а також усіх інших економічних суб’єктів, які беруть участь у фінансово-кредитних
відносинах [1, с. 60]».
Важливою складовою розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні є ефективно функціонуючий фінансовий ринок. Значення фінансового ринку в умовах ринкового господарства обумовлено тим, що цей ринок забезпечує акумулювання вільних грошових коштів, їх перерозподіл
між різними регіонами, секторами економіки та економічними суб’єктами. Ефективно функціонуючий фінансовий ринок формує основну частину фінансово-кредитних відносин між економічними суб’єктами, а саме: домогосподарствами і комерційними банками; між домогосподарствами і нефінансовими підприємствами; між домогосподарствами і небанківськими фінансово-кредитними установами; між нефінансовими підприємствами і комерційними банками; між нефінансовими підприємствами і небанківськими фінансово-кредитними установами тощо. Фінансовий
ринок інтегрує економічні і фінансово-кредитні відносини в єдине ціле. А тому фінансовий ринок
можливо розглядати як сукупність економічних відносин між нефінансовим сектором, сектором
фінансових установ, сектором домогосподарств і державою із приводу мобілізації тимчасово
вільних коштів для здійснення фінансово-інвестиційних операцій з фінансовими активами.
На нашу думку, фінансовий ринок слід розглядати як специфічну сферу фінансово-кредитних
відносин між різними економічними суб’єктами, у якій на ринкових засадах відбуваються мобілізація, купівля-продаж, обмін та рух фінансових ресурсів, фінансових активів та інструментів, а
також реалізуються різні фінансові послуги. Таким чином, основними об’єктами фінансового
ринку є фінансові ресурси, фінансові активи, фінансові інструменти, фінансові послуги. Сучасний фінансовий ринок повинен в повному обсязі, точно і своєчасно відображати попит і пропозицію на об’єкти, що обертаються на ньому, а також зводити власників, посередників і позичальників грошового капіталу, фінансових активів і фінансових інструментів при дотриманні мінімальних витрат для кожного економічного суб’єкта.
Рівень розвитку фінансового ринку в країні є відповідним індикатором, який характеризує стан
фінансово-кредитних відносин. Тому поступове зростання рівня ефективності фінансового ринку є запорукою підвищення ефективності всієї системи фінансово-кредитних відносин в Україні.
Виходячи із складу об’єктів фінансового ринку можливо його поділити на наступні види:
1) депозитний ринок, на якому формуються фінансово-кредитні відносини між домогосподарствами і банківськими установами; між домогосподарствами і небанківськими фінансово-кредитними установами; між банківськими установами і нефінансовими підприємствами; між нефінансовими підприємствами і небанківськими фінансово-кредитними установами;
2) кредитний ринок, на якому формуються фінансово-кредитні відносини між НБУ і комерційними банками; між комерційними банками і нефінансовими підприємствами; між самими комерційними банками; між комерційними банками і домогосподарствами; між комерційними банками
і небанківськими фінансово-кредитними установами; між комерційними банками, небанківськими фінансово-кредитними установами, нефінансовими підприємствами, домогосподарствами, з
одного боку, і Мінфіном, як органом державної влади, з другого боку;
3) ринок цінних паперів, на якому формуються фінансово-кредитні відносини між емітентами
цінних паперів (держава, нефінансові підприємства, банки, небанківські фінансово-кредитні установи), покупцями і продавцями цінних паперів (держава в особі Мінфіну, нефінансові підприємства, банки, небанківські фінансово-кредитні установи, домогосподарства);
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4) ринок похідних фінансових інструментів, на якому формуються фінансово-кредитні відносини між емітентами, покупцями і продавцями цих фінансових інструментів (держава в особі
Мінфіну, нефінансові підприємства, банки, небанківські фінансово-кредитні установи);
5) валютний ринок, на якому формуються фінансово-кредитні відносини між банками, з одного боку, та сукупністю економічних суб’єктів, зокрема нефінансових підприємств, домогосподарств, держави в особі НБУ тощо, з іншого боку;
6) ринок фінансових послуг, на якому формуються фінансово-кредитні відносини між різними
економічними суб’єктами з приводу купівлі-продажу фінансових ресурсів, фінансових активів і
фінансових інструментів;
7) ринок дорогоцінних металів, на якому формуються фінансово-кредитні відносини між банками та економічними суб’єктами, яким необхідні дорогоцінні метали;
8) ринок іпотеки, на якому формуються фінансово-кредитні відносини між банками і домогосподарствами з приводу іпотечного кредитування; між банками і будівельними підприємствами з
приводу банківського кредитування; між будівельними підприємствами і домогосподарствами з
приводу інвестування будівництва та отримання замовленого житла.
В сучасній фінансовій науці дослідження фінансово-кредитних відносин займає вагоме місце.
Водночас у фінансових дослідженнях недостатньо уваги приділяється оцінці ефективності цих
відносин, визначенню їх позитивного або негативного впливу на економічний розвиток країни.
Більшість досліджень ефективності фінансово-кредитних відносин побудовано на визначені економічних інтересів різних суб’єктів економіки, їх суперечності і зіставлення між собою. Виходячи з історичного методу дослідження при розгляді фінансово-кредитних відносин в різних країнах, можливо стверджувати, що наявність суттєвих протиріч між економічними інтересами економічних суб’єктів призводить до втрат ефективності господарювання, збільшення витрат на фінансово-господарську діяльність і зменшення прибутків. У зв’язку з цим, перед економічними суб’єктами постає як головне завдання пошуки шляхів щодо розв’язання цих протиріч, формування
ефективної системи фінансово-кредитних відносин. Це завдання має загальний характер, а тому
воно повинно реалізуватися на всіх ієрархічних рівнях, а саме: світової економіки, національної
економіки, галузевому рівні, регіональному рівні, мікрорівні. Вирішення цих протиріч можливо
про забезпеченні ефективного функціонування фінансового ринку. Саме фінансово-кредитні відносини, які виникають на фінансовому ринку між носіями економічних інтересів, можливо вважати
найважливішими в умовах ринкової економіки. Звідси, необхідно вирішити питання про ефективність чи раціональність побудови фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку.
Формування раціональних фінансово-кредитних відносин між економічними суб’єктами не
викликає сумніву. Проте реалізація таких раціональних фінансово-кредитних відносин потребує
додаткових досліджень. Так, на нашу думку, недостатньо опрацьовано сутність формування раціональності фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку. Не визначено чітко напрями
раціональності при взаємодії економічних суб’єктів.
Термін «раціональність» найчастіше використовується при вирішенні питань, зв’язаних з поведінкою економічних суб’єктів (теорія раціональних очікувань, теорія суспільного вибору) [2, с. 5].
У другій половині ХХ століття на базі цих теорій сформувалась теорія раціонального вибору, яка
використовується при оцінці поведінки економічних суб’єктів.
Сутність терміну «раціональність» сформульовано М. Вебером, и полягає в «раціональної або
розумної поведінки суб’єкта. Раціональність — це ідеальний (абстрактний) тип реальності, який
дозволяє сформулювати певні гіпотези поведінки економічних суб’єктів, авідтак і прогнозувати
їх можливі відносини між собою [3. с. 5]».
Використовуючи термін «раціональність» при дослідженні фінансово-кредитних відносин,
необхідно враховувати, що такі відносини формуються в реальному суспільному середовищі, яке
впливає на економічних суб’єктів і змінює їх поведінку. Тобто мова йде про ідеальну (раціональну) і реальну поведінку економічних суб’єктів, що відбивається на формуванні реальних фінансово-кредитних відносин. Реальна поведінка економічних суб’єктів обумовлена вимогами суспільства, які закріплюються в нормативно-правових актах, що обмежує поведінку економічних
суб’єктів. У зв’язку з цим, фінансово-кредитні відносини економічних суб’єктів можуть мати як
формальний, так і неформальний характер. Формальні відносини базуються на відповідних законах, нормативах та правилах. Неформальні відносини пов’язані з традиціями, культурою, звичками тощо. Отже, в кожній країні формуються власні передумови для раціональної поведінки еко-
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номічних суб’єктів. Це призводить до різних фінансово-економічних результатів, що наглядно
можливо бачити при порівнянні, наприклад, країн, які входять до Європейського Союзу.
На сучасному етапі теорія раціонального вибору базується на урахуванні таких характеристик,
як суб’єктивність, обмеженість, індивідуалізм [4, с. 15].
Суб’єктивність раціональності можливо розглядати виходячи з мотивації поведінки економічного суб’єкта. Тобто суб’єктивність обумовлена індивідуальними можливостями економічного
суб’єкта при реалізації своїх економічних цілей, що знаходить відображення в специфіки фінансово-кредитних відносин з іншими економічними суб’єктами.
Обмеженість раціональності базується на тому, що економічний суб’єкт в суспільстві повинен
ураховувати вплив економічних інтересів інших суб’єктів. Це знаходить своє відображення в таких характеристиках, як актуальність рішень, достатність інформації, вартість реалізації рішень,
час на реалізацію рішення тощо.
Індивідуалізм раціональності базується на власних інтересах окремих економічних суб’єктів,
що обумовлено наявністю власних цілей і завдань в процесі формування будь-яких відносин, у
т.ч. фінансово-кредитних відносин з іншими суб’єктами.
В економічних дослідженнях знайшли використання основні положення теорії раціонального
вибору, особливо при розкритті конкретних проблем у сфері суспільних відносин. Теорія раціонального вибору може бути використана при дослідженні фінансово-кредитних відносин. На базі
теорії раціонального вибору можливо визначити:
1) обмеження, які впливають на поведінку економічних суб’єктів;
2) сподівання економічних суб’єктів стосовно задоволення їхніх потреб;
3) суперечності між інтересами основних суб’єктів;
4) критерії раціональності при формуванні фінансово-кредитних відносин між окремими економічними суб’єктами;
5) механізми реалізації таких відносин.
Обмеження, сподівання та суперечності економічних суб’єктів при формуванні фінансово-кредитних відносин наведено у табл. 1.
Фінансово-кредитні відносини мають будуватися на базі ринкових законів, тобто виходячи з
сутності ринкових механізмів господарювання. Виникнення суперечностей між фінансово-кредитними, економічними і суспільними відносинами призводить до зниження ефективності національної економіки та необхідності проведення економічних реформ і коригувальних заходів. Такі
проблеми має економіка України, що обумовлює необхідність реформ, які б забезпечили ефективні фінансово-кредитні, економічні та суспільні відносини. Крім того, фінансово-кредитні відносини повинні піддаватися державному регулюванню та регламентуватися відповідними юридичними законами, нормами, правилами. Не забезпечений юридично процес становлення фінансовокредитних відносин є неспроможним забезпечити розвиток не лише фінансового ринку, а й і всієї
національної економіки. Втручання держави у фінансово-кредитні відносини обумовлено тим,
що держава відповідальна за розвиток всього суспільства, забезпечення економічної та політичної безпеки, соціального добробуту громадян.
На сучасному етапі розвитку національної економіки України особлива роль відводиться державі у формуванні раціональних фінансово-кредитних відносин. При цьому головна увага повинна приділятися формуванню фінансово-кредитних відносин між державою і іншими економічними суб’єктами (нефінансовими підприємствами, домогосподарствами, фінансово-кредитними
установами тощо).
Як зазначає Благодєтєлєва-Вовк С.Л. «Відповідно до функцій, які має виконувати держава у
розвитку фінансово-кредитних відносин, визначаються організаційно-правові обмеження в поведінці економічних суб’єктів. Слід констатувати: на теперішній час в Україні законодавча база,
що обмежує дії держави як учасника таких відносин при здійсненні нею фінансово-кредитних
операцій, поки що не сформована з належною конкретністю. Відповідальність посадових осіб за
прийняття рішення не завжди представлена в юридичній формі і підкріплена гласністю. Це сприяє
тому, що більшість важливих для економічних суб’єктів і суспільства в цілому рішень приймаються в закритому режимі. Раціональність таких рішень оцінюється суспільством лише після
того, як виявились певні наслідки, здебільшого негативні. Негативні наслідки, як відомо, дуже
складно ліквідувати, але їх можна значною мірою прогнозувати і запобігати їх негативній дії. Для
цього більшу увагу слід приділяти дослідженню питань, пов’язаних із мотиваційною поведінкою
конкретних суб’єктів економіки, а відтак і розробці економіко-правових механізмів, спрямованих
на реалізацію раціональних фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку [5, с. 53]».
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Таблиця 1. Розкриття обмежень, сподівань і суперечностей економічних суб’єктів при формуванні раціональних фінансово-кредитних відносин *
Економічні суСуперечності між інтереСподівання від результаб'єкти фінансовоОбмеження в
сами суб'єктів в процесі
тів участі у фінансовокредитних
прийнятті рішень
фінансово-кредитних відкредитних відносинах
відносин
носин
Домогосподарства Встановлені в сусОтримання доходу, заОбумовлені власними ціпільстві закони, но- безпечення матеріальних лями, власними можливорми поведінки, кон- і духовних потреб, реалі- стями, здібностями, наявституційні права
зація власної мети, виними економічними і сусзначення у суспільстві
пільними ресурсами
Нефінансові підВстановлені держаДосягнення стратегічної Обумовлені конкуренцією
приємства
вою юридичні зако- мети в зростанні вартості між підприємствами, нени, норми та норма- підприємства, прибутковизначеністю фінансовотиви щодо формувості, забезпечення інтеекономічної ситуації на
вання та викорисресів власників, забезпе- ринках, проблемами фортання фінансових
чення можливостей роз- мування, розподілу та виресурсів, ринкові
витку та розширення діякористання фінансових
вимоги господарюльності, впровадження
ресурсів, помилками в
вання, установчі
інноваційних технологій прийнятті фінансових рідокументи, що регта продукції
шень
ламентують діяльність
ФінансовоВстановленні дерЗростання вартості капі- Обумовлені конкуренцією
кредитні установи
жавою юридичні
талу, забезпечення оптиміж фінансовозакони, установчі та мального співвідношення кредитними установами,
нормативні докумеміж прибутковістю, лікнестабільністю на фінаннти, ринкові вимоги,
відністю та ризиком
совому ринку, помилками
вимоги та норми
в прийнятті рішень
НБУ
Держава як суКонституція Украї- Забезпечення ефективно- Обумовлені помилками в
б'єкт фінансовони, Закони України,
сті від фінансовоприйнятті законів, нормакредитних відно- нормативно-правові кредитних відносин, зро- тивно-правових актів, посин
документи
стання економічних поточними рішеннями викоказників по відношенню
навчої влади, неефективдо розвинутих країн
ною фінансовокредитною політикою
держави
Держава як адміКонституція УкраїНаповнення державного
Обумовлені помилками в
ністративнони, Закони України,
бюджету та цільових
розробці стратегії та такінституціональна нормативно-правові
бюджетних фондів, затики її виконання, поточсистема
документи, фінанбезпечення соціальної
ними рішеннями виконавсово-кредитна полізахищеності населення,
чої влади на національнотика держави, стра- стимулювання економіч- му та регіональному рівні,
тегія соціальноного розвитку країни,
неефективною політикою
економічного розконтроль за ефективнісдержави щодо розвитку
витку країни
тю використання держа- фінансово-кредитних відвних фінансів
носин
* Складено авторами

На сучасному етапі при здійсненні фінансово-кредитних відносин спостерігаються проблеми у
діяльності економічних суб’єктів, які пов’язані з досягненням своїх внутрішніх інтересів. Перш за
все, це проявляється у прагненні економічних суб’єктів контролювати більшу частину фінансового
ринку, нав’язувати іншим суб’єктам досить не вигідні умови кредитування, інвестування, мобілізації фінансових ресурсів. На макроекономічному рівні це проявляється в неузгодженні економіч-
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них інтересів суспільства і окремих суб’єктів фінансово-кредитних відносин, втрати певної частини вартості ВВП, яка через специфічні механізми перерозподілу фінансових ресурсів спрямовується у розвинуті країни, в офшорні зони і, таким чином, сприяють зростанню інших фінансових ринків,
економік, суспільств. Внаслідок таких процесів в Україні зменшуються обсяги фінансових ресурсів,
країна не може забезпечити необхідні обсяги інвестицій в реальний сектор виробництва, держава
не може виконувати соціальні зобов’язання перед своїми громадянами. Крім того, неузгодженість
фінансово-кредитних відносин в суспільстві призводить до подальшого зростання тіньового сектору, корупційної складової в діяльності різних органів влади та суб’єктів господарювання.
Для подолання зазначених негативних явищ потрібне узгодження інтересів, гармонізацію фінансово-кредитних відносин на основі збалансування соціально-економічних інтересів усіх учасників
цих відносин шляхом підвищення ефективності системи інституційного впливу за рахунок впровадження критеріїв раціональності фінансово-кредитних відносин економічних суб’єктів (рис. 3).

Чинн е законодавство

Держава: органи законодавчої, виконавчої,
судової влади, ф інансові регулятори
Фінансово-кредитні установи

Ф інансовий ринок
Домогосподарства
Нефінансові підприємства

Критерії раціональності фінансово-кредитних відн осин
Для дер жави: зро стання ВВ П; прир іст доходів і видатків звед ено го бю джету країни; збільшення
кілько сті робочих місць; зростання В ВП на од ного мешканця країни; зростання рівня добр о буту
населення, підвищення рейтингу країни серед інших країн у світі.
Для фінансово -кр едитних установ: прир іст об сягів дохо дів і приб утків; зростання варто сті
ф інансово-кредитних установ; зро стання об сягів капіталу; зменшення частки проблемних активів; підвищення якості фінансо вих посл уг, ро зшир ення спектру фінансових послуг
Для неф інансо вих підприємств: приріст варт ості під приємств; приріст пр иб утків і зменшення
собівартості пр одукції; розширення асортименту продукції; покращення якості продукції; ро зширення обсягів виробництва; приріст вільних фінансових ресурсів
Для домогосподар ств: приріст д оходів та активів домогосподарств; зб ільшення фінансових
мо жливо стей домо го спод арств; збільшення вит рат на прид бання різних товарів та послуг

Рис. 3. Критерії раціональності фінансово-кредитних відносин економічних суб’єктів (Запропоновано авторами)

Кожен економічний суб’єкт при здійсненні фінансово-кредитних відносин повинен керуватися Законами України, нормативно-правовими актами держави, рішеннями регіональної та місцевої влади, установчими документами, які регламентують його діяльність, прийнятими в суспільстві
моральними нормами поведінки, встановленими обмеженнями на рівні держави, регіонів, міст,
селищ, сіл.
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Раціональність поведінки економічних суб’єктів має бути спрямована на досягнення власної
мети при обов’язковому дотриманні встановлених державою і суспільством вимог до відносин,
які виникають між ними на фінансовому ринку. Якщо такі вимоги не суперечать інтересам економічних суб’єктів, то вони намагаються їх дотримуватися. Якщо вимоги суспільства, у т.ч. державної влади, є надто суворими, то економічні суб’єкти, йдуть на порушення чинного законодавства,
норм і нормативів. Не завжди ці порушення є слідством суворих вимог з боку держави чи суспільства. Інколи економічні суб’єкти порушують закони, вимоги суспільства виходячи лише із власних інтересів, без урахування інтересів інших учасників фінансово-кредитних відносин. В цьому
випадку раціональність фінансово-кредитних відносин повинна бути спрямована на покарання
таких економічних суб’єктів, які власні інтереси не бажають узгоджувати з інтересами інших
учасників фінансового ринку.
Наявність в Україні нестабільної фінансово-кредитної політики змушують економічні суб’єкти,
зокрема підприємства, підприємців та фізичних осіб йти на ухилення від податків, здійснювати
заходи щодо приховування своєї діяльності. Це призводить до зниження ефективності господарювання, нераціональної поведінки як економічних суб’єктів, так і державних контролюючих
органів і владних структур. Зміна поведінки економічних суб’єктів залежить від раціональності
фінансово-кредитних відносин на всіх рівнях, а це можливо досягти при зміні існуючих економічних, фінансово-кредитних і суспільних відносин в Україні.
У вітчизняній практиці найбільш проблемним місцем у формуванні фінансово-кредитних відносин є нездатність держави реалізувати законодавчі та нормативні акти відносно поведінки всіх
економічних суб’єктів. Тобто держава поки-що не має реальних можливостей для повного та ефективного регулювання фінансово-кредитних відносин, що не дає змоги реалізувати в повному обсязі критерії раціональності фінансово-кредитних відносин.
ВИСНОВКИ
Таким чином, здісненні дослідження дають змогу сформулювати такі висновки.
По-перше, встановлено, що фінансово-кредитні відносини — це відносини, які виникають
між економічними суб’єктами (державою, суб’єктами господарювання, домогосподарствами, іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями) з приводу розподілу, формуванню, руху, перерозподілу та використанню фінансово-кредитних ресурсів в процесі їх кругообігу з використанням різних фінансових інструментів на умовах власності або позики, що забезпечує утворення у одних економічних суб’єктів активів, в інших — зобов’язань.
По-друге, фінансово-кредитні відносини слід розглядати як складний багатоаспектний процес, який відбиває відносини між різними економічними суб’єктами через такі форми прояву як
відносини власності та відносини позики.
По-третє, встановлено, що в соціально-економічній системі держави існує асиметрична ієрархія фінансово-кредитних відносин, яка проявляється на функціонально-інституціональних рівнях:
світова економіка, національна економіка, галузевий рівень, регіональний рівень, мікрорівень.
По-четверте, визначено передумови становлення та розвитку фінансово-кредитних відносин в
Україні.
По-п’яте, визначено обмеження, сподівання, суперечності при формуванні раціональних фінансово-кредитних відносин. Обґрунтовано критерії раціональності фінансово-кредитних відносин
економічних суб’єктів.
По-шосте, в подальших дослідженнях необхідно розкрити зміст фінансово-кредитних відносин банків з іншими учасниками фінансового ринку.
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