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FINANCIAL POLICY IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONAL ECONOMY

Фінансова політика держави забезпечує високий рівень соціальноLекономічного розвитку та є клюL
човим елементом, складовою загальнодержавної економічної політики. Статтю присвячено аналізу тенL
денцій розвитку фінансової політики України в умовах інституційної економіки, виокремленню проблем,
що впливають на рівень реалізації фінансової політики та визначенню пріоритетних завдань у подальL
шому її розвитку. У статті проаналізовано питому вагу державних видатків у валовому внутрішньому
продукті країни; динаміку доходів та видатків Зведеного бюджету України та питому вагу державного та
гарантованого боргу у валовому внутрішньому продукті України.
The state's financial policy provides a high level of socioLeconomic development and is a key element of the
national economic policy. The article is devoted to the analysis of trends in the development of financial policy
of Ukraine in the conditions of the institutional economy, the identification of problems that affect the level of
implementation of financial policy and the definition of priority tasks in the future of its development. The article
analyzes the share of government expenditures in the gross domestic product of the country; the dynamics of
incomes and expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine and the specific weight of the state and
guaranteed debt in the gross domestic product of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток суспільних відносин потребує злагоджених
дій усіх гілок влади всередині країни, гармонійного поєднан
ня економічних механізмів та вдосконалення соціальних
процесів, забезпечення їхнього ефективного функціонуван
ня з метою досягнення стратегічних цілей. На цьому шляху
ключову роль відіграє фінансова політика держави, яка є
втіленням інтересів населення, суб'єктів господарювання,
інвесторів, органів влади усіх рівнів тощо.
Держава, формуючи та реалізовуючи фінансову полі
тику, концентрує увагу суб'єктів господарювання пере
дусім на створенні фінансових ресурсів, їх ефективному
розподілі та використанні. Здійснення фінансової політи
ки держави спрямовується на забезпечення високого рівня
соціальноекономічного розвитку. Ця політика є ключо
вим елементом, складовою загальнодержавної економіч
ної політики. У ній визначаються джерела наповнення
фінансових ресурсів, напрями їх використання відповідно
до пріоритетів розвитку економіки та формується систе

_____________________________________

ма ефективного управління фінансами для стимулювання
за допомогою фінансових інструментів соціальноеконо
мічних процесів [1].
Досвід розвинутих країн показує, що ефективна фінан
сова політика є вагомим інструментом забезпечення со
ціальноекономічного розвитку країни. Проведення недо
статньо обгрунтованих тактичних заходів і відсутність чіткої
стратегії розвитку, відрив фінансової політики від фактич
ного стану справ у економіці та соціальній сфері свідчать
про її неузгодженість із сучасними реаліями. Пошук
найбільш дієвих інструментів та механізмів формування
ефективної фінансової політики стає першочерговим вик
ликом в умовах постійної мінливості зовнішнього середо
вища, що нині відбуваються у вітчизняній економіці.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження теоретичних і практичних аспектів фінан
сової політики знайшли своє відображення у працях таких

1
Роботу виконано в межах фундаментальної науководослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інстру
мент суспільного розвитку" 0117U000506).
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Таблиця 1. Питома вага державних видатків у валовому внутрішньому продукті в країнах з розвинутою
та трансформаційною економікою у 2007—2016 роках, %
КРАЇНА
Бельгія
Болгарія
Великобританія
Греція
Данія
Іспанія
Італія
Естонія
Латвія
Литва
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Польща
Румунія
Україна
Фінляндія
Швейцарія
Швеція

2007
48,4
33,7
42,9
45,1
49,8
38,3
47,6
33,6
36,2
34,3
43
44,7
40,8
44,8
35,2
17,98
48,3
32,2
51,3

2008
48,2
37,4
42,8
47,1
49,6
38,9
46,8
34,1
34,1
35,3
42,5
42,8
41,4
43,1
38,2
19,24
46,8
31
49,7

2009
50,3
36,9
46,6
50,8
50,5
41,1
47,8
39,7
37,3
38,1
43,6
43,6
40,2
44,5
38,8
19,74
48,3
31,2
50,3

2010
54,1
39,5
49,6
54,1
56,8
45,8
51,2
46,1
43,7
44,9
48,2
47,6
46,1
45,3
40,9
20,86
54,8
33,1
53,1

РОКИ
2011
2012
53,3
54,4
36,7
34,1
48,8
46,9
52,5
54,2
57,1
56,8
45,6
45,8
49,9
49,1
40,5
37,4
44,8
39,1
42,3
42,5
48,2
47
47,3
44,7
45
43,8
45,6
43,6
39,6
39,1
18,12
19,25
54,8
54,4
32,9
32,9
51,2
50,5

2013
55,8
34,7
46,8
55,3
58,3
48
50,8
39,1
37,2
36,1
47,1
44,5
42,9
42,6
37,1
19,77
56,2
33,3
51,7

2014
55,6
37,6
45
62,1
56,5
45,1
51
38,3
37
35,6
46,4
44,5
44
42,4
35,2
19,44
57,5
34
52,4

2015
55,1
42,1
43,9
50,7
56
44,5
51,2
38
37,5
34,8
46,2
44,3
45,6
42,2
34,3
20,35
58,1
33,7
51,7

2016
53,9
40,2
43,2
55,3
55,7
43,3
50,5
39,5
37,2
35,1
44,9
43,9
48,5
41,5
35,5
24,21
58,3
33,6
50,4

Джерело: побудовано за даними [9; 10].

вітчизняних вчених, як: О. Василик, В. Гейць, І. Запатріна,
І. Лютий [2], В. Федосов, І. Чугунов [3], С. Юрій та інші.
Не зважаючи на високі здобутки у дослідження вітчиз
няних та закордонних науковців, державна фінансова пол
ітика не може визначатися раз і назавжди, на сучасному
етапі розвитку вітчизняної економіки вона повинна бути
гнучкою та коригуватися у відповідь на зміни зовнішніх та
внутрішніх факторів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведення дослідження є аналіз тенденцій роз
витку фінансової політики України в умовах інституційної
економіки та визначення пріоритетних напрямів її розвит
ку.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основою сучасного етапу розвитку економіки України
є ефективна фінансова політика, яка безпосередньо випли
ває з моделі економічного розвитку держави. Сучасні мо
делі, які використовуються в країнах з трансформаційною
та розвинутою економікою, є тим фундаментом, який виз
начає особливості їх економічної політики та розподіл і пе
рерозподіл фінансових ресурсів на макро та мікрорівні.
Фінансова політика — динамічне явище. Як зазначив П.
Юхименко, з позицій сучасних критеріїв аналізу, весь істо
ричний процес її формування і зміни не можна подавати од
нозначно — як розвиток по висхідній або як розвиток цик
лічного характеру. Він має складніший характер, що викли
кано змінами цілей економічної політики, впливом зовнішніх
умов і чинників, які загрожують зміною геополітичного ста
новища України [4, с. 102].
Фінансова політика є особливою сферою діяльності, що
спрямована на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціо
нальний розподіл та використання для забезпечення сталого
розвитку країни. Основними завданнями фінансової пол
ітики є пошук нових можливостей формування та ефектив
ного розподілу фінансових ресурсів, організація регулюван
ня й стимулювання економічних і соціальних процесів
фінансовими методами, формування дієвого механізму
фінансового управління.
Метою фінансової політики є забезпечення рівня опти
мізації розподілу ВВП, який би сприяв зростанню економі
ки та покращенню добробуту громадян. Тобто ця політика
в класичному розумінні завжди має чіткий вектор дій, а її
реалізація — це компроміс між можливостями й потребами
національної економіки.
Пріоритетними заходами державної фінансової політи
ки, які реалізуються у країнах з розвинутою на трансфор
маційною економікою є підвищення фіскальної ефектив
ності податкової системи, удосконалення системи управлі
ння державними фінансами, підвищення дієвості механіз
му середньострокового бюджетного планування та прогно
зування, зниження показників структурного дефіциту бю
джету та державного боргу, оптимізація видаткової части
ни бюджету [5].
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Сучасна фінансова політика — це сукупність цілеспря
мованих державних заходів щодо формування й ефектив
ного використання фінансових ресурсів країни, які містять
у собі ресурси її окремих регіонів, секторів економіки,
підприємств і домогосподарств, для забезпечення стабіль
ного соціальноекономічного розвитку на основі викорис
тання відповідних фінансових і монетарних важелів та ство
рення відповідного інституційного середовища, котрі спри
яють реалізації цієї політики [6]. Лише за умови спрямова
ності фінансової політики на забезпечення умов для роз
витку економіки та нарощування фінансових ресурсів краї
ни, можливе задоволення зростаючих потреб соціальної
сфери й державного управління, процвітання країни в май
бутньому.
На сучасному етапі розвитку економічної системи, ме
ханізм формування виваженої та дієвої фінансової політи
ки знаходиться в процесі інституційних перетворень, що
обумовлено потребами вирішення основних питань соціаль
ноекономічного розвитку країни. Вітчизняній фінансовій
політиці характерні структурні вдосконалення інституцій
ної системи та адаптація до внутрішніх та зовнішніх тен
денцій трансформаційного економічного середовища.
Основу фінансової політики становить бюджетна полі
тика, яка пов'язана насамперед із формуванням та виконан
ням бюджетів усіх рівнів. Економічна нестабільність і спад
виробництва негативно впливають на формування доходів
та фінансування видатків бюджету [7].
Для визначення напряму впливу державних видатків на
економічне зростання в економічній теорії використовуєть
ся закон Вагнера, який у сучасному трактуванні набуває
такого змісту: зростання валового внутрішнього продукту
супроводжується прискореним зростанням державних вит
рат [8, с. 6]. Отже, основним показником, який відображає
значущість державних видатків як фактору економічного
зростання, є частка відповідних видатків у ВВП. Той факт,
що питома вага державних видатків у ВВП і їхня структура
в різних країнах значно відрізняються, відбиває ступінь важ
ливості виконання покладених на державу функцій. Пито
му вагу державних видатків у валовому внутрішньому про
дукті в країнах з розвинутою та трансформаційною еконо
мікою наведено у таблиці 1.
Як видно із даних, наведених у таблиці 1, питома вага
середнього показника державних видатків у ВВП країн євро
пейського співтовариства коливається в межах від 31,0 (у
2008 році у Швейцарії) до 58,3% (у 2016 році у Фінляндії),
що свідчить про високий рівень централізації державних
видатків. Домінуючими тут є соціальні видатки, що є на
слідком соціальної переорієнтації економічної системи
країн з розвинутою та трансформаційною економікою.
За даними таблиці 1, питома вага видатків державного
бюджету України у валовому внутрішньому продукті є най
нижчою серед країн з трансформаційною та розвинутою
економікою, отже структура державних видатків не справ
ляє позитивного впливу на соціальноекономічний розви
ток України, оскільки спостерігається обернена залежність
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Рис. 1. Динаміка доходів та видатків Зведеного бюджету України у валовому внутрішньому продукті
у 1996—2016 роках, %
Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України [10].

між макроекономічними показниками. Для України харак
терний негативний вплив нарощування державних видатків
на динаміку економічного зростання: збільшення держав
них витрат на 1% супроводжується скороченням ВВП (при
зростанні обсягу державних видатків на 1% відбувається
зниження ВВП на 0,09%).
Проблема оптимізації рівня державних видатків є од
нією з основних для сучасної економічної теорії та практи
ки, оскільки зміна обсягів і структури державних видатків
спричиняє зміну сукупного попиту в економіці та істотно
впливає на змістовні характеристики економічної системи
(конкуренція, ефективність, ступінь впровадження ринко
вих механізмів та інші). Так, зростання видаткової частини
державного бюджету України в цілому сприяє підвищенню
економічної активності, оскільки є фінансовим джерелом
її обслуговування, однак лише до певної міри. Економічно
необгрунтовані високі обсяги державних видатків є занад
то обтяжливими для економіки нашої країни.
Державний бюджет є важливим інструментом фінансо
вого регулювання економіки, збалансованість та тривалість
економічних циклів є необхідними передумовами для
підтримки стійкого економічного зростання [11, с. 54].
Бюджетна політика, як зазначається в ст. 10 Господарсь
кого кодексу України, виступаючи частиною основних на
прямів економічної політики, що визначаються державою,
спрямовується на оптимізацію та раціоналізацію формуван
ня доходів і використання державних фінансових ресурсів,
підвищення ефективності державних інвестицій у економі
ку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у
сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного
боргу та забезпечення соціальної справедливості при пере
розподілі національного доходу [12].
На процес формування видаткової частини бюджету,
яка є одним з основних елементів системи бюджетного ре
гулювання, впливає дохідна частина бюджету та показник
дефіциту (профіциту) бюджету. Завданнями держави в умо
вах економічного спаду є не тільки підтримка державних ви
датків на постійному рівні, а по можливості їх збільшення.
Основне призначення системи державних доходів — ство
рення надійної фінансової бази для забезпечення фінансо
вої діяльності держави.
Динаміку доходів та видатків зведеного бюджету Украї
ни у валовому внутрішньому продукті за період 1996—
2016 років наведено на рисунку 1.
Складним та важливим завданням формування ефек
тивної фінансової політики є забезпечення принципу зба
лансованості бюджету, згідно з яким повноваження на
здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу над
ходжень до бюджету на відповідний бюджетний період. Дані
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рисунка 1 свідчать про необхідність структурних заходів
щодо оптимізації складу видатків бюджету, оскільки наве
дена динаміка показників показує незбалансованість дохі
дної та видаткової частин бюджету.
Оскільки в Україні протягом 1996—2016 років видатки
бюджету переважно перевищують доходи, то, як наслідок,
зростає питома вага державного та гарантованого держав
ного боргу у валовому внутрішньому продукті (табл. 2).
Ефективність бюджетного процесу впливає на
успішність реалізації управлінських функцій держави. Од
ним із важливих завдань посилення якісного рівня викори
стання бюджетних ресурсів держави, підвищення ефектив
ності, є реалізація заходів щодо зміни пріоритетів фінансу
вання, а саме: оптимізація видатків на утримання органів
державної влади й управління, раціоналізація видатків на
соціальну сферу та використання бюджетних коштів на ре
алізацію інфраструктурних проектів, наукоємних розробок.
Рівень бюджетних видатків на державне управління має
відповідати якості надання державних послуг суспільству,
що забезпечить високий рівень соціального захисту та дос
татній рівень добробуту населення.
Як закономірність можна відзначити зростання обсягів
боргу у періоди криз і його скорочення у періоди ста
більності. Так, найбільший приріст відзначено 2009 р.
(58,9%), 2014 р. (36%)та 2015 р. (22,45%). Загалом, у динаміці
гарантованого державного боргу можна виділити такі пер
іоди: період істотного зростання — 2009 рік; період пост
кризового уповільнення приросту — 2011—2013 роки; пер
іод нової економічної кризи — 2014—2016 роки.
Отже, державний та державний гарантований борг
України за період 2007—2016 роки мають стійку тенден
цію до зростання. Роками найбільш інтенсивного борго
вого зростання можна назвати 2009 та 2014—2015 роки,
які характеризуються наслідками загострення економіч
ної нестабільності країни внаслідок високих валютних
ризиків запозичень та значного боргового навантаження
на бюджет.
Проблема наповнення дохідної частини державного
бюджету України на сьогодні є однією з найбільш гострих
економічних проблем в Україні. На підставі аналізу можна
зробити висновок, що на сьогодні сукупний влив факторів
на формування доходів державного бюджету України є не
гативним. Можна виділити низку проблем, пов'язаних з
факторами, що впливають на формування бюджету, а отже,
і на фінансову політику в Україні: стрімке зростання нега
тивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами, погіршення
фінансового вітчизняних суб'єктів господарювання, щоріч
не скорочення обсягів ВВП, зростання зовнішнього боргу,
неефективність чинної податкової системи.
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Однією з головних про
Таблиця 2. Питома вага державного та гарантованого державного боргу у валовому
блем реалізації фінансової
внутрішньому продукті у 2007—2016 роках, %
політики є незабезпечення
Гарантований
Гарантований
високої ефективності вико
Гарантований
Державний
Державний
державний
державний
Державний
ристання бюджетних коштів
Всього
державний
зовнішній
внутрішній
Рік
внутрішній
зовнішній
борг
з метою досягнення кращих
борг
борг
борг
борг
борг
показників соціальноеко
9,9
2,5
7,4
2,4
0,1
2,3
12,3
номічного розвитку. Недо 2007
сконалий бюджетний ме 2008
13,8
4,7
9,1
6,2
0,2
6
20
ханізм негативно впливає на 2009
11,9
10
1,9
9,8
1,5
8,3
21,7
фінансову політику, а отже, 2010
29,9
13,1
16,8
10,1
1,3
8,8
40
стримує економічну полі 2011
27,4
12,4
15
8,9
0,9
8
36,3
тику держави загалом. Роз 2012
28,3
13,5
14,8
8,2
7,1
1,1
36,5
в'язання цієї проблеми вба 2013
33,1
17,7
15,4
7,2
1,9
5,3
40,3
чається у визначенні чітких 2014
60,4
29,4
31
9,8
1,8
8
70,2
пріоритетів розвитку еконо 2015
67,4
25,7
41,7
12
1,1
10,9
79,4
міки, соціальної сфери та
69,2
28,1
41,1
11,7
0,8
10,9
80,9
посиленні відповідальності 2016
15,71
19,42
8,63
1,67
6,96
43,76
розпорядників коштів за їх 2007- 35,13
цільове та ефективне вико 2016
ристання.
Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України [13].
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