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Розуміння і зміст фінансової системи в контексті фінансового права України
Фінансова система в розвинених країнах світу розвивається за двома основними моделями – bank-based system,
market-based system в залежності від рівня захисту прав власників, інвесторів та кредиторів. В основі зміни
парадигми функціонування світової фінансової системи, і фінансової системи кожної окремої країни лежить
фінансове право, яке формалізує всі фінансові відносини. При розгляді фінансової системи в Україні науковці
особливу увагу приділяють публічним фінансам, що обумовлено їх суттєвою часткою в процесі перерозподілу
ВВП України. Компаративний аналіз поняття «фінансова система» з точки зору економічної науки дозволяє
провести певну аналогію з підходами фахівців фінансового права. З економічної точки зору фінансова система
країни включає три ключові сфери – фінанси державні, фінанси домогосподарств та фінанси суб’єктів
господарювання, вони тісно взаємопов’язані між собою. Узгоджуючи ці три сфери з юридичним підходом фінанси
державні визначено як публічні фінанси, а фінанси домогосподарств та фінанси суб’єктів господарювання
віднесено до приватних фінансів. Фінансовий ринок функціонує як частина фінансової системи. З економічної
точки зору фінансова система є динамічним, відкритим середовищем, оскільки передбачає інтенсивний рух
фінансових ресурсів, швидку появу нових фінансових інструментів та інтегрованість у світовий фінансовий ринок.
З правової точки зору фінансова система є статичним фінансово-правовим явищем і змістовно охоплює сукупність
централізованих та децентралізованих публічних фондів грошових коштів та грошових коштів юридичних та
фізичних осіб.
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посередники.
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Понимание и содержание финансовой системы в контексте финансового права Украины
Финансовая система в развитых странах мира развивается по двум основным моделям – bank-based system, marketbased system в зависимости от уровня защиты прав владельцев, инвесторов и кредиторов. В основе изменения
парадигмы функционирования мировой финансовой системы и финансовой системы каждой отдельной страны
лежит финансовое право, формализирующее все финансовые отношения. При рассмотрении финансовой системы
в Украине учёные особенное внимание уделяют публичным финансам, что обусловлено их существенной долей в
процессе перераспределения ВВП Украины. Компаративный анализ понятия «финансовая система» с точки зрения
экономической науки позволяет провести определенную аналогию с подходами специалистов финансового права.
С экономической точки зрения финансовая система страны включает три ключевые сферы – финансы
государственные, финансы домохозяйств и финансы субъектов хозяйствования, они тесно взаимосвязаны между
собой. Согласовывая данные три сферы с юридическим подходом, финансы государственные определены как
публичные финансы, а финансы домохозяйств и финансы субъектов хозяйствования отнесены к частным
финансам. Финансовый рынок функционирует как часть финансовой системы. С экономической точки зрения
финансовая система является динамичной, открытой средой, поскольку предусматривает интенсивное движение
финансовых ресурсов, быстрое появление новых финансовых инструментов и интегрированность в мировой
финансовый рынок. С правовой точки зрения финансовая система является статичным финансово-правовым
явлением и содержательно охватывает совокупность централизованных и децентрализованных публичных фондов
денежных средств и денежных средств юридических и физических лиц.
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