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FINANCIAL POLICY OF THE STATE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті розкрито питання сутності фінансової політики держави у системі розвитку економіки. Визначено,
що в сучасних умовах розвитку посилюється увага до проведення досліджень інституційних засад системи дерN
жавного фінансового регулювання. Розглянуто питання системи державного фінансового регулювання, що є інструN
ментом забезпечення відтворювальних процесів в економіці. Фінансова політика як складова державної економіN
чної політики є дієвим інструментом регулювання соціальноNекономічних процесів. Формування та реалізації
фінансової політики в умовах економічних перетворень як складова системи державного фінансового регулюванN
ня інституційного суспільного розвитку передбачає використання сукупності відповідних фінансових механізмів,
спрямованих на раціональний розподіл валового внутрішнього продукту з урахуванням циклічності економіки,
підвищення рівня державного фінансового забезпечення людського розвитку, дієвості системи публічних закупіN
вель, використання інструментів бюджетноNподаткового, адаптивності фінансової архітектоніки до економічноN
го середовища, що сприятиме забезпеченню економічного зростання, збалансованого та стійкого розвитку фінанN
совоNбюджетних та соціальноNекономічних відносин.

The article reveals the essence of the financial policy of the state in the system of economic development. It is
determined that in modern conditions of development the attention to research of institutional bases of system of the
state financial regulation is strengthened that is caused by need of deepening of the analysis of the reasons and
consequences of social and economic transformations, improvement of approaches to financial management in
transformational economy. The issues of the system of state financial regulation, which is a tool to ensure the
reproductive processes in the economy, aimed at implementing the relevant priorities of socioNeconomic development
of the country. It is shown that the main purpose of budget regulation is to develop and implement a balanced fiscal
policy, including in the field of revenues, budget expenditures, intergovernmental relations, budget deficit, public
debt, aimed at boosting economic growth. The implementation of budgetary regulation measures should be determined
taking into account the cyclical dynamics of the economy and the level of stability of the public finance system, a
significant reduction of which may complicate effective budgetary regulation for positive impact on economic and
social processes. One of the important features of each country is the financial system and the ability of relevant state
institutions to conduct socioNeconomic policy aimed at meeting the needs and interests of society. Financial policy as
a component of state economic policy is an effective tool for regulating socioNeconomic processes. Formation and
implementation of financial policy in economic transformation as part of the system of state financial regulation of
institutional social development involves the use of a set of appropriate financial mechanisms aimed at rational
distribution of gross domestic product taking into account the cyclical economy, increasing public financial security,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна сутність фінансової політики

полягає у використанні та реалізації відповід&
них економічних заходів, механізмів фінансо&
во&економічного регулювання з метою забез&
печення суспільних потреб, збалансованого,
перспективного розвитку економіки. Від якіс&
ного рівня реалізації інституційних механізмів
фінансової політики, в достатній мірі, залежить
дієвість фінансової системи країни. Інститу&
ційна динаміка суспільного розвитку обумов&
лює необхідність посилення дієвості соціальної
функції держави, поглибленого використання
інструментів адресності надання відповідних
послуг, розвитку методологічних засад фінан&
сового забезпечення розвитку соціальної сфе&
ри з урахуванням відповідальності державно&
го, приватного секторів економіки у сфері
здійснення видатків соціального спрямування.
Механізм фінансового забезпечення розвитку
соціальної сфери є одним з дієвих інструментів
впливу на якісний рівень соціально&економіч&
ного розвитку країни. Важливим є реалізація
виваженої, послідовної та системної держав&
ної політики у сфері фінансового забезпечен&
ня соціальної сфери використовуючи бюд&
жетні, податкові інструменти. Доцільним є
здійснення певного вирівнювання соціальної
забезпеченості громадян, підтримка стабільно&
го збільшення їх доходів, задоволення наявно&
го попиту населення на соціальні послуги.
Підвищення ефективності бюджетних видатків
в умовах економічних перетворень, потребує
узгодження цілей бюджетних призначень з
пріоритетами соціально&економічного розвит&
ку країни, упорядкування фінансових повно&
важень розпорядників бюджетних коштів з
одночасним посиленням відповідальності кер&
івників установ за досягнення результатів ви&
конання бюджетних програм. Основними на&
прямами бюджетної політики країни є змен&
шення боргового навантаження на бюджет,
посилення відкритості та публічності розмі&
щення державних замовлень, подальший роз&
виток системи фінансового забезпечення со&

ціального захисту населення. Важливим є удос&
коналення методологічних засад бюджетного
прогнозування та планування, що спрямовано
на підвищення результативності фінансово&
бюджетної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зару&
біжних вчених у сфері розвитку фінансових
відносин можна назвати праці Дж. Б'юкенена,
А. Вагнера, А. Лаффера, В. Нордхауса [3], К. Рау,
Д. Рікардо, П. Самуельсона [3], Дж. Стігліца,
Г. Таллока. Питання фінансової політики дер&
жави досліджуються у працях вітчизняних вче&
них: Т. Канєвої [7], С. Качули [2], Л. Козаре&
зенко [3], А. Мазаракі, В. Макогон [8—10],
Ю. Маркуц [9], М. Пасічного [7], В. Федосова,
І. Чугунова [2—10], І. Юрія та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності

фінансової політики держави у системі розвит&
ку економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова політика є інструментом впливу

на сферу суспільних відносин, важливими на&
прямами якого є перерозподіл фінансових ре&
сурсів між складовими фінансової системи з
метою досягнення динамічного економічного
розвитку. В умовах структурних змін інститу&
ційного середовища фінансової моделі управ&
ління, актуальним та важливим є постійне удос&
коналення методологічних засад фінансової
політики, підвищення рівня її адаптивної ефек&
тивності в процесі регулювання економічного
циклу, посилення дієвості механізмів підтрим&
ки конкурентоспроможності вітчизняної еко&
номіки. Розробка заходів фінансової політики
залежить від визначених завдань, які потребу&
ють вирішення на певному етапі розвитку, зок&
рема: створення сприятливих умов для розвит&
ку економіки, що передбачає проведення змін
її структури, стабілізацію банківської системи,

Ключові слова: державні фінанси, бюджетний механізм, фінансове забезпечення, фінансоA
воAподаткове регулювання, фінансова політика держави, економічний розвиток.

Key words: public finance, budgetary mechanism, financial support, financial and tax regulation,
financial policy of the state, economic development.

efficiency of public procurement, use of budgetary and tax instruments, adaptability of financial architecture to the
economic environment, which will contribute to economic growth, balanced and sustainable development of financial
and budgetary and socioNeconomic relations.
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підвищення дієвості функціонування податко&
вої системи, лібералізацію економічних відно&
син, посилення ефективності механізму дер&
жавного управління, підтримка з боку держа&
ви інфраструктурних проєктів; підвищення
рівня добробуту громадян та вирішення сукуп&
ності питань щодо соціального захисту та за&
безпечення населення, дані завдання потребу&
ють реалізації відповідних заходів у сфері бюд&
жетної політики та цільових державних фондів,
посилення страхових принципів у забезпеченні
соціального захисту населення; збільшення
обсягів залучень інвестицій у вітчизняну еко&
номіку, що потребує покращення позицій дер&
жави у рейтингу сприятливості ділового сере&
довища, посилення дієвості механізму захисту
прав інвесторів, розвитку вітчизняного фондо&
вого ринку, зміни підходів до формування та
реалізації інвестиційної політики тощо. Крите&
ріями оцінки фінансової політики є ступінь до&
сягнення цілей, які визначені державними
інститутами як пріоритетні. Разом з тим, ваго&
мим показником ефективності реалізованих
заходів фінансової політики є динаміка інди&
каторів оцінки рівня життя населення. Відпо&
відно до методологічних засад Світового бан&
ку даними індикаторами виступають рівень ва&
лового внутрішнього продукту на одну особу,
рівень доходу на одну особу, тривалість життя
населення, якісний рівень та доступність послуг
освіти, охорони здоров'я, забезпеченість влас&
ним житлом.

Фінансова політика є однією з найбільш ва&
гомих складових системи державного регулю&
вання, основою реалізації механізму впливу
держави на економічні процеси. Бюджетна полі&
тика має бути спрямована на формування опти&
мальної моделі перерозподілу фінансово&еко&
номічних ресурсів між рівнями бюджетної си&
стеми з метою створення умов для забезпечен&
ня належного розвитку відтворювальних про&
цесів у суспільстві. Від ступеня виваженості та
обгрунтованості рішень щодо встановлення
показників частки бюджетних видатків відпо&
відно до функцій держави у валовому внут&
рішньому продукті та загальній структурі ви&
даткової частини бюджету залежить результа&
тивність досягнення та виконання пріоритет&
них завдань бюджетної політики на плановий
рік та середньострокову перспективу. Фінансо&
ве забезпечення соціальної сфери в країні, в
значній мірі, здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів. Соціальні
пріоритети бюджетної політики мають сприя&
ти підвищенню добробуту суспільства, зменшу&
вати нерівномірність розподілу доходів, задо&

вольняти попит населення на одержання якіс&
них суспільних послуг. Видатки бюджету на
соціальну сферу включають кошти, що спрямо&
вуються на фінансування освіти, науки, охоро&
ни здоров'я, соціального захисту та соціально&
го забезпечення населення, духовного та
фізичного розвитку, а також на фінансування
програм забезпечення житлом. Вагома частка
видатків соціального спрямування перерозпо&
діляється між складовими бюджетної системи
за допомогою міжбюджетних трансфертів, у
тому числі субвенцій на здійснення державних
програм соціального захисту, освітньої та ме&
дичної субвенцій.

Фінансова політика як складова державної
економічної політики є дієвим інструментом
регулювання соціально&економічних процесів.
Враховуючи вітчизняний та зарубіжний досвід
ретроспективного аналізу становлення систе&
ми державного фінансово&економічного регу&
лювання, слід зауважити, що найбільш вагоми&
ми завданнями у ході розробки та реалізації
фінансової політики є зниження соціальної
напруженості у суспільстві, підняття якісного
рівня життя населення, оздоровлення та удос&
коналення системи державних фінансів, роз&
ширення фінансово&економічної самостійності
територій, створення сприятливих умов для
розвитку підприємництва, у тому числі шляхом
покращання рівня інвестиційної привабливості
країни та регіонів, структурні перебудови в
економіці, націлені на підвищення темпів еко&
номічного зростання держави. Доцільність за&
стосування фінансового регулювання обумов&
лена виконанням державою на належному рівні
економічної функції, потребою обгрунтування
пріоритетних напрямів соціального&економіч&
ного розвитку країни. Дієвість фінансової полі&
тики, значним чином, залежить від рівня нау&
кової обгрунтованості її ролі в розвитку су&
спільних відносин, моделі економічного зрос&
тання.

Участь держави у світових економічних
процесах потребує удосконалення її фінансо&
вої моделі, сприятиме забезпеченню інститу&
ційного розвитку економіки, підвищенню ефек&
тивності функціонування державних фінансів.
Важливим для підвищення результативності
використання фінансових ресурсів державно&
го сектора економіки є зростання його фінан&
сового потенціалу. Дослідження його сутності
як фінансово&економічної категорії, ролі та
функцій місця в системі економічних категорій
дозволило зазначити, що фінансовий потенціал
відображає результативність формування, роз&
поділу та перерозподілу, використання та на&
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копичення фінансових активів, впливає на
фінансовий стан і фінансову стійкість еконо&
мічних суб'єктів та визначає особливості проце&
су суспільного відтворення. Формування сучас&
ної фінансової системи потребує забезпечен&
ня гнучкості, ефективності, активності сприй&
няття соціальних, технологічних, інтелектуаль&
них новацій. Доступність фінансових ресурсів,
потенційні можливості їх використання, техно&
логічне та інституційне забезпечення відпові&
дають основним стадіям розвитку, у тому числі
управління факторами, ефективне та іннова&
ційне управління, що визначають особливості
та моделі економічного розвитку. Державне ре&
гулювання інноваційного розвитку спрямова&
но на забезпечення ефективності функціону&
вання фінансового механізму та використання
фінансового потенціалу розвитку. Фінансові
ресурси державного сектора економіки визна&
чають засади соціально&економічного розвит&
ку країни та територій, впливають на фінансо&
вий потенціал суб'єктів державної і комуналь&
ної власності суб'єктів господарювання. Важ&
ливим є застосування сучасних підходів та ме&
ханізмів активізації розвитку, підвищення
ефективності й результативності функціону&
вання державного сектора економіки, терито&
ріальних громад, суб'єктів підприємницької
діяльності та країни в цілому.

Перерозподіл валового внутрішнього про&
дукту між сферами та ланками фінансової си&
стеми впливає на фінансовий потенціал бюд&
жетів всіх рівнів, суб'єктів підприємницької
діяльності, їх фінансову спроможність й
стійкість, відображає рух фінансових потоків
в державі. Державне фінансування забезпечує
регулюючий та стимулюючий вплив на усі сфе&
ри та галузі економіки. Важливу роль у фор&
муванні та використанні фінансових ресурсів,
нарощуванні фінансового потенціалу держав&
ного сектора економіки відіграє ефективний
фінансовий менеджмент. Дієвість управління
державними фінансовими ресурсами забезпе&
чить результативності їх використання з ура&
хуванням особливостей джерел і напрямів фі&
нансування. Використання фінансових ре&
сурсів державного сектора для забезпечення
економічного розвитку дозволяє забезпечити
системний підхід до фінансування інноваційних
розробок, стимулювати розвиток відповідних
сфер і галузей економіки, запровадити сучасні
механізми фінансування, що прискорить зрос&
тання валового внутрішнього продукту країни,
її фінансового потенціалу, формує умови за&
стосування комплексного фінансування проєк&
тів розвитку, сприяє забезпеченню узгодже&

ності інтересів населення, підприємництва, те&
риторіальних громад і суспільства стосовно
стратегічних пріоритетів соціально&економіч&
ного розвитку країни.

Основними завданнями фінансового регу&
лювання є забезпечення економічного зростан&
ня на засадах інституційно&інвестиційного роз&
витку та структурних змін фінансової системи,
створення сприятливих умов для стимулюван&
ня обсягів внутрішнього попиту.

Результативність та ефективність їх форму&
вання та використання сприяють процесам су&
спільного відтворення, соціального захисту на&
селення, забезпечення національної безпеки.
На сучасному етапі важливо забезпечити роз&
виток системи публічних фінансів, що дозво&
лить забезпечити гармонізацію завдань, повно&
важень та сфер відповідальності між сектора&
ми суспільного управління. Впровадження дов&
гострокової стратегії суспільного розвитку та
програм удосконалення державних фінансів на
середньострокову перспективу дозволяє поси&
лити економічну стабільність, забезпечити про&
зорість фінансової політики держави та діяль&
ності органів державного управління, врахува&
ти внутрішні та зовнішні тенденції економіки,
забезпечити національну економічну безпеку.

Фінансова політика держави є вагомим
інструментом соціально&економічного розвит&
ку країни. Формування та здійснення ефектив&
ної державної фінансової політики має важли&
ве місце у забезпеченні дієвого суспільного
розвитку. Необхідним є визначення пріоритетів
фінансової політики держави та створення
умов для економічного зростання. В умовах
економічних перетворень доцільним та акту&
альним є розвиток теоретичних засад форму&
вання фінансової політики держави, підвищен&
ня рівня її адаптивної ефективності в процесі
економічного регулювання. Для підвищення
результативності інституційних перетворень
економіки, забезпечення позитивної макроеко&
номічної динаміки важливим є подальший роз&
виток системи управління державними фінан&
сами. Доцільним є розробка концептуальних
засад формування та реалізації стратегічних
напрямів державної фінансової політики со&
ціального розвитку, посилення дієвості фінан&
сового контролю як інструменту забезпечення
ефективності використання державних ви&
датків, інституційних засад розвитку бюджет&
ної політики суспільного розвитку, удоскона&
лення механізму формування бюджетів дер&
жавних цільових фондів соціального спряму&
вання. Необхідним є ефективне використання
публічних фінансів з врахуванням динамічних
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змін інституційного середовища та структур&
них трансформацій економіки. Держава має
застосовувати системний підхід щодо розроб&
ки та фінансування цільових програм, спрямо&
ваних на стимулювання людського капіталу та
розбудови соціальної інфраструктури.

Формування доходної частини зведеного
бюджету проходило як в умовах стійкого еко&
номічного зростання, що сприяло зміцненню
доходної бази державного та місцевих бюд&
жетів, так і в умовах економічної рецесії, що
обумовило проведення в даний період стиму&
люючої податкової політики. Система бюджет&
но&податкового регулювання постійно удоско&
налювалась відповідно до тенденцій соціально&
економічного розвитку. На сучасному етапі
бюджетна політика спрямована на підвищення
рівня ділової активності, розширення обсягів
внутрішнього попиту та виконання завдань
соціального розвитку суспільства. З урахуван&
ням особливостей вітчизняної податкової сис&
теми визначено доцільність подальшого розши&
рення податкової бази, посилення фіскальної
ефективності податків, вдосконалення струк&
тури оподаткування, розвитку фінансових
інститутів, що здійснюють адміністрування по&
датків, зменшення рівня ухилень від оподатку&
вання. Позитивними є тенденції, що пов'язані
зі збільшенням вагових показників видатків
зведеного бюджету у валовому внутрішньому
продукті на соціальний захист та соціальне за&
безпечення, охорону здоров'я, освіту, науку,
культуру, що сприяє розвитку людського ка&
піталу який є важливим інструментом стиму&
лювання економічного зростання.

Державна фінансова політика як складова
системи фінансового забезпечення суспільно&
го розвитку грунтується на збалансуванні інте&
ресів держави, місцевого самоврядування і еко&
номічних суб'єктів, сукупності динамічних
інституційних взаємовідносин у сфері форму&
вання і розподілу фінансових ресурсів для під&
вищення базових державних соціальних стан&
дартів і гарантій, стимулювання розвитку люд&
ського потенціалу, збільшення рівня зай&
нятості, посилення демографічної стійкості,
активізації темпів соціально орієнтованого
економічного зростання із дотриманням прин&
ципів системності, адаптивності, ефективності,
результативності, відкритості. Ідентифікація
факторів впливу на формування та реалізацію
державної фінансової політики соціального
розвитку важлива для врахування їх значи&
мості на відповідному етапі формування цілей
і завдань, підвищення дієвості фінансових
інструментів, їх впливу на соціальний розвиток

у середньостроковій перспективі. Серед фак&
торів, які впливають на формування якості
життя населення у певній країні та впливають
на використання механізмів, інструментів, ва&
желів державної фінансової політики, визна&
чено рівень розвитку матеріального виробниц&
тва і сфери послуг; рівень і структура спожи&
вання; зростання споживчих цін; рівень доходів
та податки; економічний та фінансовий потен&
ціал країни та територій; розвиток бюджетної
децентралізації та самостійність місцевих бюд&
жетів; можливості залучення коштів міжнарод&
них фінансових організацій для реалізації со&
ціальних програм; демографічна стійкість; еко&
логічна ситуація; розвиток інституційного се&
редовища суспільства.

ВИСНОВКИ
В умовах структурних, динамічних змін со&

ціально&економічної системи посилюється
роль людського капіталу в забезпеченні еконо&
мічного зростання, функція відтворення та сти&
мулювання людського розвитку є пріоритет&
ною для соціальної сфери з огляду на необхід&
ність підвищення конкурентних переваг та за&
безпечення розширеного відтворення продук&
тивних сил. Фінансова складова соціальної
сфери впливає на якісний рівень, доступність,
ефективність та конкурентоспроможність по&
слуг у сфері освіти, науки, охорони здоров'я,
духовного і фізичного розвитку, соціального
забезпечення населення. Реалізація заходів
бюджетного регулювання має забезпечувати
виконання поставлених завдань щодо підви&
щення рівня та якості життя, посилення соц&
іального захисту населення, розбудови базових
інститутів соціальної сфери, підвищення част&
ки випуску наукоємної та технологічної про&
дукції у валовому внутрішньому продукті. Еко&
номічна сутність формування та реалізації
фінансової політики в умовах економічних пе&
ретворень як складова системи державного
фінансового регулювання інституційного сус&
пільного розвитку передбачає використання
сукупності відповідних фінансових механізмів,
спрямованих на раціональний розподіл валово&
го внутрішнього продукту з урахуванням цик&
лічності економіки, підвищення рівня держав&
ного фінансового забезпечення людського роз&
витку, дієвості системи публічних закупівель,
використання інструментів бюджетно&подат&
кового, адаптивності фінансової архітектоніки
до економічного середовища, що сприятиме за&
безпеченню економічного зростання, збалансо&
ваного та стійкого розвитку фінансово&бюджет&
них та соціально&економічних відносин.
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