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ВСТУП
Сьогоднi всiм очевидно, що втрати вiд фiнансової

кризи є дуже великi i зчинили величезний вплив на
фiнансовий стан України та економiки в цiлому.

Актуальнiсть питань фiнансової полiтики є безза(
перечною для України. Зараз особливо невiдкладними
є завдання втiлення в життя розумної, гнучкої, науко(
во обгрунтованої фiнансової полiтики з урахуванням
кращого свiтового досвiду. Необхiдно правильно впро(
ваджувати важливi економiчнi реформи, при цьому вра(
ховувати бажання та iнтереси людей i не вiдходити вiд
демократичних засад розвитку суспiльства. Тут постає
проблема комплексностi фiнансової полiтики. Вона по(
винна враховувати конкретнi iсторичнi умови, якi скла(
лися в Українi в перехiдний перiод, та свiтовий досвiд
країн з розвинутою ринковою економiкою.

Фундаментом сталого економiчного зростання та
забезпечення суспiльного добробуту є досягнення
макрофiнансової стабiлiзацiї. Збалансованiсть держав(
них фiнансiв, ефективне функцiонування фiнансового
ринку та стабiльнiсть нацiональної грошової одиницi є
головною передумовою соцiально(економiчного роз(
витку. На вiдмiну вiд загальноекономiчного й iнтелек(
туального потенцiалу, ресурснi можливостi фiнансової
системи України поки що суттєво обмеженi. Хоча у
розпорядженнi держави є досить широкий арсенал
фiнансових iнструментiв та важелiв впливу на рiзнi сто(
рони розвитку суспiльства, вони використовуються не(
достатньо повно й ефективно, а головне — значною
мiрою безсистемно i непослiдовно.

Завдання, що стоять перед фiнансовою полiтикою,
повиннi, перш за все, сприяти покращенню економiч(
ного стану держави.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI
Метою статтi є узагальнення та уточнення теоретич(

них пiдходiв до визначення фiнансової полiтики, а та(
кож розроблення рацiональних дiй держави при
формуваннi фiнансової полiтики.

РЕЗУЛЬТАТИ
При вивченнi сутностi фiнансової полiтики украї(

нський науковець Опарiн В.М. зазначає, що фiнанси
вiдiграють надзвичайно важливу роль у суспiльствi, вони
формують його життєздатнiсть, потенцiал, забезпечу(
ють при цьому реалiзацiю поставлених кожною люди(
ною, пiдприємством та державою в цiлому завдань i
цiлей [8]. Дiйсно, фiнансовi вiдносини охоплюють усiх i
кожного, i без фiнансiв неможливі функцiонування дер(
жави i дiяльність юридичних та фiзичних осiб. Вплив
фiнансiв на економiчний та соцiальний розвиток
суспiльства та держави не можна побачити без дослi(
дження фiнансової полiтики.

Зазвичай полiтику визначають як цiлеспрямовану
дiяльнiсть у галузi взаємовiдносин мiж рiзними су(
спiльними групами, державами, народами, пов'язану з
боротьбою за здобуття та утримання влади як знаряд(
дя регулювання та формування цих стосункiв. Полiтика
охоплює усi напрями дiяльностi держави. Фiнансова ж
полiтика є важливим засобом реалiзацiї полiтики дер(
жави у будь(якiй сферi суспiльної дiяльностi — в
економiцi, соцiальнiй чи вiйськовiй сферi, в мiжнародних
вiдносинах тощо.

Необхiдно зазначити, що поняття "фiнансова по(
лiтика" на сьогоднiшнiй день є глибоко дослiдженим та
розкритим як вiтчизняними, так i зарубiжними вчени(
ми. Незважаючи на це, данi погляди потребують аналiзу
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та знаходження вiдповiдностi сьогоднiшнiм нормам та
потребам українського суспiльства. Розглянемо основнi
теоретичнi пiдходи до поняття фiнансової полiтики су(
часними вченими.

Український економiст Василик О.Д. стверджує, що
фiнансова полiтика — складна сфера дiяльностi зако(
нодавчої, виконавчої влади, яка включає заходи, мето(
ди i форми органiзацiї та використання фiнансiв для за(
безпечення її економiчного та соцiального розвитку.
Автор стверджує, що своє конкретне вираження
фiнансова полiтика знаходить в чиннiй системi мобi(
лiзацiї фiнансових ресурсiв та їх використання для за(
доволення рiзноманiтних потреб держави, пiдприємств,
структур i населення. Як бачимо, фiнансова полiтика
розглядається як форма своєрiдної дiяльностi вiд(
повiдних владних структур, але її принципи й цiлi фор(
муються вiдповiдно до того, яка модель економiчної
системи прийнята в данiй країнi i яку кiнцеву мету
економiчної дiяльностi визначено її полiтичними сила(
ми, що перебувають при владi [1]. Тобто автор робить
акцент на залежностi фiнансової полiтики вiд полi(
тичних сил i ставить за мету фiнансової полiтики забез(
печення фiнансової стабiльностi в державi та досягнен(
ня пiдвищення суспiльного добробуту. На нашу думку,
поняття "фiнансова полiтика" обов'язково повинно
полiтизуватися, оскiльки в розробленнi її беруть участь
усi гiлки влади. Вони повиннi дiяти злагоджено, задо(
вольняти потреби суспiльства, здiйснювати повнова(
ження у межах своїх функцiй. Полiтичним силам краї(
ни необхiдно визначати принципи своєї дiяльностi, що
повиннi вiдповiдати кiнцевим завданням фiнансової
полiтики, та у ходi розроблення полiтичних дiй всi цi
завдання потребують вирiшення задля рацiонального
проведення фiнансової полiтики.

Український економiст Романенко О.Р. формулює
фiнансову полiтику як визначення цiлей, завдань, на
вирiшення яких спрямований процес формування,
розподiлу та перерозподiлу фiнансових ресурсiв. Автор
вважає, що фiнансова полiтика має бути адекватною
закономiрностям суспiльного розвитку i що її змiст
грунтується на теоретичних концепцiях, якi визначають
рівень участi держави в управлiннi економiкою i вико(
ристовують конкретнi форми органiзацiї фiнансових
вiдносин. Метою фiнансової полiтики автор вважає
формування максимально можливого обсягу фiнан(
сових ресурсiв як матерiальної бази будь(яких перебу(
дов. Фiнансова полiтика повинна враховувати потреби
суспiльного розвитку, реальнi економiчнi та фiнансовi
можливостi держави. Вона залежить вiд конкретних
iсторичних умов i завдань, якi стоять перед суспільством
[10]. Абсолютно погоджуємося з автором стосовно
того, що фiнансова полiтика повинна вiдповiдати усiм
процесам суспiльного розвитку. Як i попереднiй автор,
який говорить про вiдповiднiсть фiнансової полiтики
економiчнiй моделi, притаманнiй данiй країнi, Романен(
ко О.Р. покладає на фiнансову полiтику необхiднiсть
врахування економiчних та фiнансових можливостей
країни. Ми допускаємо, що фiнансова полiтика може
не вiдповiдати стану економiчної системи лише у тому
разi, коли iснує необхiднiсть здiйснювати кардинально(
радикальнi реформи суспiльно(економiчного життя
народу. В такому разi фiнансова полiтика мусить здiйс(
нюватися обдумано, рацiонально(вигiдними кроками,
що поступово балансували б фiнансовий стан та при(
зводили б до змiн фiнансового стану i покращенню доб(
робуту населення.

Найбiльш близько до наших мiркувань фiнансову
полiтику характеризує Опарiн В.М. — як суб'єктивну
сторону функцiонування фiнансiв. На його думку,
фiнансова полiтика є переплетiнням широкої гами
рiзноманiтних iнтересiв окремих полiтичних партiй i
владних структур, центральних i мiсцевих органiв вла(
ди та управлiння, рiзних верств населення тощо. Цi су(
б'єкти, на думку автора, органiзовують механiзм

функцiонування фiнансiв та фiнансових вiдносин. Вони
керують багатьма чинниками полiтичного,економiчного
i гуманiтарного характеру, поєднуючи при цьому як за(
гальносуспiльнi, так i власнi iнтереси. Основу фiнан(
сової полiтики становить вибiр з безмежної кiлькостi
варiантiв органiзацiї фiнансових вiдносин i фiнансової
дiяльностi одного, що є найбiльш прийнятним для даної
країни у даний час.

Фiнансова полiтика визначається автором як комп(
лекс дiй i заходiв, що здiйснюється державою в межах
наданих їй функцiй та повноважень у сферi фiнансової
дiяльностi суб'єктiв господарювання та фiнансових
iнституцiй, громадян i безпосередньо держави, з метою
вирiшення певних завдань i досягнення поставлених
цiлей [8].

Ще один дослiдник фiнансової системи — прибiчник
iдей Опарiна В.М. та Федосова В.М. — Льовочкiн С.В.
вважає, що основним вектором фiнансової полiтики є
забезпечення економiчного зростання в країнi через
механiзм фiнансового впливу на попит i пропозицiю, на
споживання, заощадження та iнвестицiї. Фiнансова
полiтика має конкретне спрямування, а її реалiзацiя
завжди повинна знаходити компромiс мiж потребами
та можливостями. Автор вважає, що нi теоретично, нi
практично не може бути iдеальної фiнансової полiтики
— позитивнi результати в одному напрямі супроводжу(
ються негативними моментами в iншому. Фiнансова
полiтика полягає у поєднаннi конкретних цiлей та
вiдповiдних засобiв, за допомогою яких вирiшуються
поставленi задачi. Цiлi фiнансової полiтики випливають
iз потреб економiчного розвитку i досягнення високо(
го рiвня iндивiдуального i суспiльного добробуту [8].
Автор абсолютно точно i глибоко описує фiнансову
полiтику, яка найбiльш близько пiдходить українсько(
му суспiльству. На нашу думку, саме акуратна, ретель(
но виважена фiнансова полiтика, яка повинна знаходи(
ти компромiси з усiма верствами населення та яка зо(
бов'язана бути спрямована на пiдвищення iндивiду(
ального та суспiльного добробуту, найбiльш прийнят(
на для України. Фiнансова полiтика, що проводиться,
завжди в чомусь має негативнi наслiдки та викликає не(
вдоволення деяких верств населення, проте завдання
урядових та владних структур є такими, щоб цi наслiдки
мали мiнiмальний характер.

Автор пiдручника "Фiнанси" Кушнiр I.В. вважає, що
фiнансова полiтика заснована на фiнансовому за(
конодавствi i є цiлеспрямованою дiяльнiстю держави,
що пов'язана з мобiлiзацiєю фiнансових ресурсiв, їх
розподiлом i використанням для виконання державою
своїх функцiй. Критерiєм оцiнки фiнансової полiтики є
те, наскiльки дана фiнансова полiтика сприяє досягнен(
ню цiлей, визначених державою як прiоритетних. За
мету фiнансової полiтики автор ставить забезпечення
фiнансовими ресурсами програм, що здiйснюються дер(
жавою, встановлення рацiонального, з точки зору дер(
жави, розподiлу i використання фiнансових ресурсiв, а
також досягнення фiнансової стiйкостi та фiнансової
незалежностi держави [6]. Ми вважаємо, що фiнансова
полiтика мусить бути спрямована на забезпечення
фiнансовими ресурсами усiх державних програм уряду
i погоджуємося з автором, щодо необхiдностi досягнен(
ня фiнансової стабiльностi i фiнансової незалежностi
держави. Це повинно забезпечуватися шляхом правиль(
ного визначення цiлей фiнансового механiзму та взає(
моврахування владних i суспiльних iнтересiв.

Тiєї ж думки притримуються такi вченi, як Була(
тов А.С., Соколова О.В. Алпатов Г.Е, Базулин Ю.В. та
iн.

Деякi вченi видiляють фiнансову полiтику як
самостiйну сферу дiяльностi держави в областi
економiчних відносин [4]. А, наприклад, Глущенко В.В.
та Чехунов В.Н. у своїй працi "Фiнанси" зазначають на(
ступне: "фiнансова полiтика держави є частиною
економiчної полiтики держави". Основна мета фi(
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Рис. 1. Визначення фiнансової полiтики, засноване на поглядах науковцiв
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Рис. 2. Основна мета фiнансової полiтики та шляхи її досягнення

нансової полiтики, на думку авторiв, — оптимiзацiя
розподiлу ВВП мiж галузями народного господарства,
соцiальними групами населення, територiями. На цiй
основi повиннi забезпечуватися стiйкий рiст економiки,
вдосконалення її структури, створення умов для роз(
витку господарських одиниць рiзних форм власностi. В
цих умовах важливе значення також має створення
надiйних соцiальних гарантiй населенню. Фiнансова
полiтика сприяє забезпеченню ресурсами цiльових про(
грам, зосередження засобiв на ключових напрямах роз(
витку економiки, спрямуванню росту ефективного ви(
робництва, використанню мiсцевих ресурсів [2].

Сенчагов В.К. також притримується думки, що
фiнансова полiтика — частина (пiдсистема) її еко(
номiчної полiтики. Вона являє собою сукупнiсть бю(
джетно(податкових та iнших фiнансових iнструментiв,
призначених для формування та використання фi(
нансових ресурсiв у вiдповiдностi зi стратегiчними i так(
тичними цiлями державної економiчної полiтики. Вiн
вказує, що в даному визначеннi принципово важливо
пiдкреслити єднiсть двох механiзмiв фiнансової полi(
тики — iнструментiв i фiнансових iнститутiв державної
влади. У будь(якого iнструмента (бюджету, податкової
ставки, фондiв тощо) iснує зв'язок з цiлями економiчної
полiтики i її соцiальна направленiсть визначає могут(
нiсть держави, стабiльнiсть виконання її важливих
функцiй, реалiзацiю нацiональних iнтересiв, а також
внутрiшнiй соцiальних свiт, соцiально(економiчну
стабільність [12].

У Радянському Союзi, фiнансова полiтика розгля(

далася як сукупнiсть заходiв з аку(
муляцiї фiнансових ресурсiв, їх роз(
подiлу та використанню для реалiзацiї
державою її функцiй. Вона розглядаєть(
ся як важлива сфера економiчної
полiтики. Характер, соцiальна спря(
мованiсть та масштаби впливу фi(
нансової полiтики на розвиток продук(
тивних сил та виробничих вiдносин
суспiльства визначаються об'єктивними
законами економiчного розвитку та
суспiльно(полiтичним устроєм країни.
Фiнансова полiтика впроваджується
шляхом конкретної системи форм i
методiв, серед яких першочергове зна(
чення мають державнi доходи та витра(
ти, бюджет держави, податкова по(
лiтика, державний кредит, фiнансовий
контроль. В широкому розумiннi, фi(

нансова полiтика включає також регулювання кредит(
но(грошових відносин [11].

Ми ж вважаємо, що фiнансова полiтика повинна
виокремлюватися як самостiйна складова дiяльностi
держави, проте тiсно пов'язана з усiма сферами
соцiально(економiчного управлiння. Можливо, вона є
частиною економiчної полiтики, проте ця "пiдсистема
економiчної полiтики", як її називає Сенчагов В.К., по(
винна дiяти самостiйно, узгоджуючи свої досягнутi цiлi
з результатами економiчно механiзму влади.

В.I. Ленiн надавав дуже важливе значення єдинiй,
чiтко визначенiй фiнансовiй полiтицi в реалiзацiї
соцiальних та економiчних цiлей Радянського союзу. Вiн
зауважував, що "... всякие радикальные реформы наши
обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха в
финансовой политике" [7]. Тобто можна побачити, що
в тi часи фiнансова полiтика була основою усiх правля(
чих процесiв влади.

В економiчнiй енциклопедiї "Полiтична економiя",
яку пiдготували такi вiдомi за часiв СРСР вченi, як
Л.Абалкiн, О.Богомолов, Л.Готовський, Є. Капустiн та
ряд iнших, фiнансова полiтика визначається як
сукупнiсть державних законiв з мобiлiзацiї фiнансових
ресурсiв, їх розподiлу i використання для здiйснення
державою її функцiй, важлива сфера економiчної
полiтики. Вона проводиться шляхом акумуляцiї
централiзованих i децентралiзованих фондiв грошових
коштiв i їх використання на основi фiнансових законiв
держави [5].

Райзенберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцев Е.Б.
вважали, що фiнансова полiтика —
полiтика держави, уряду стосовно вико(
ристання державних фiнансових ре(
сурсiв, регулювання доходiв i видаткiв,
формування i використання коштiв дер(
жавного бюджету, податкового регулю(
вання, управлiння грошовим оборотом,
впливу на курс нацiональної валюти [9].
Окремi росiйськi i українськi вченi роз(
ширили поняття фiнансової полiтики
тим, що видiлили в її складi полiтику
регiонiв та галузей економiки (Ковалев
В.И., Ефименко Ю.И. та iншi).

Даниленко А.I. у своїй працi "Фi(
нансова полiтика та податково(бюджетнi
важелi її реалiзацiї" зазначає про
необхiднiсть ототожнення фiнансової
полiтики не лише з державними фiнан(
сами, а i з бюджетною полiтикою. Автор
вважає, що фiнансова полiтика повинна
враховувати виробничу специфiку
фiнансiв i що її слiд розглядати як сукуп(
нiсть цiлеспрямованих дiй держави щодо
формування i ефективного використан(
ня фiнансових ресурсiв країни, якi
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мiстять у собi ресурси, її окремих регiонiв, секторiв
економiки, пiдприємств i домогосподарств для забезпе(
чення стабiльного соцiально(економiчного розвитку на
основi використання вiдповiдних фiнансових та моне(
тарних важелiв i створення вiдповiдних iнституцiй се(
редовища, що сприяють реалiзацiї цiєї полiтики.

За мету автор ставить розвиток економiки i наро(
щування фiнансових ресурсiв країни, можливiсть задо(
волення зростаючих потреб соцiальної сфери та дер(
жавного управлiння, процвiтання держави. Фiнансова
полiтика — складне i багатовекторне явище, її роль у
перiод змiни моделi розвитку значно зростає, оскiльки
вона має забезпечити окрiм виконання функцiй держа(
ви, реалiзацiю геополiтичних iнтересiв країни та
гарантiю соцiально(економiчної стабільності [3].

Проаналiзувавши погляди авторiв на фiнансову
полiтику, ми здiйснили їх групування (рис. 1.) та вияс(
нили, що одними авторами фiнансова полiтика ототож(
нюється із самостiйною сферою дiяльностi держави,
iншими — вона асоцiюється як частина економiчної
полiтики держави. Проте усi автори схожi у своїх вис(
новках щодо поняття фiнансової полiтики. На рис. 1 си(
стемно показано ставлення авторiв до даної фiнансової
категорiї.

Метою фiнансової полiтики, на нашу думку, має
бути забезпечення стабiльного поступового розвитку
економiки країни та господарюючих суб'єктiв на основi
використання фiнансових вiдносин та фiнансового
потенцiалу (для досягнення фiнансової стiйкостi та
фiнансової незалежностi). Як зазначають науковцi, цiль
фiнансової полiтики проявляється у виконаннi конкрет(
них стратегiчних задач i рiшень тактичних питань вико(
ристання функцiонального призначення фiнансiв.
Конкретнi стратегiчнi завдання фiнансової полiтики
залежать вiд зовнiшнiх та внутрiшнiх умов, наявностi
фiнансових ресурсiв, органiзацiї товарно(грошових
вiдносин, державного механiзму тощо.

Фiнансова полiтика дозволяє поєднати воєдино
можливостi управлiння (регулювання з боку держави),
що притаманні фiнансам, з конкретними формами i ме(
тодами органiзацiї органiв управлiння фiнансової сис(
теми. Фiнансова полiтика — це сукупнiсть принципiв,
форм органiзацiї i методiв використання фiнансiв, спря(
мованих на досягнення ефективностi в мобiлiзацiї,
розподiлу використання фiнансових ресурсiв сус(
пiльства з метою виконання державою її функцiй, по(
ставлених цiлей та конкретних задач.

У всiх державах фiнансова полiтика реалiзується
через фiнансову систему, функцiонування якої базуєть(
ся на наступних принципах:

— управлiння фiнансами з урахуванням специфiки
усiх складових фiнансової системи;

— загальнiсть функцiй усiх фiнансових органiзацiй;
— активний взаємозв'язок усiх пiдпорядкованих

органiв та їх участь у загальному управлiннi процесом.
Для досягнення фiнансової стабiльностi та про(

цвiтання економiчної системи держави необхiдно врахо(
вувати усi аспекти створення рацiонального пiдходу до
розвитку економiки країни та до формування полiтичних
фiнансово обгрунтованих дiй уряду. На рис. 2 бачимо
шляхи досягнення основної мети фiнансової полiтики.

Основними принципами формування фiнансової
полiтики, на нашу думку, є:

— залежнiсть вiд кiнцевої мети;
— макроекономiчна збалансованiсть усiх галузей

господарства;
— вiдповiднiсть iнтересам всiх членiв суспiльства;
— використання економiчних законiв;
— врахування внутрiшнiх та зовнiшнiх економiчних

умов на основi реальних можливостей.

ВИСНОВКИ
Пiдбиваючи пiдсумок, зазначимо, що фiнансова

полiтика сприяє пiдвищенню економiчного потенцiалу

країни, розвитку економiки, стимулюванню росту
ефективностi виробництва та рацiональному викорис(
танню фiнансових ресурсiв. Тому при розробцi правиль(
ної, рацiонально побудованої полiтики необхiдно вра(
ховувати наступне:

— фiнансова полiтика повинна розроблятися на
основi наукового пiдходу, який вiдповiдав би потребам
суспiльного розвитку;

— необхiдно врахувати специфiку конкретних
iсторичних умов, кожного етапу розвитку суспiль(
ства;

— кожний напрям фiнансової полiтики повинен
вiдповiдати особливостям внутрiшнього та мiжнарод(
ного стану країни, реальним економiчним та фiнансовим
показникам;

— необхiдно ретельно вивчити попереднiй госпо(
дарський та фiнансовий досвiд, свiтовий досвiд, новiтнi
тенденцiї та прогресивнi явища;

— врахування багатьох факторiв при великiй кiль(
костi варiантiв, прогнозування результатiв при виборi
одного iз них;

— правильнiй фiнансовiй полiтицi сприяє повна i
достовiрна iнформацiя щодо фiнансового потенцiалу
країни, об'єктивних можливостей держави та стану
справ у економiцi;

— комплексний пiдхiд до вироблення та проведен(
ня фiнансової полiтики є важливим для запровадження
рацiонально обгрунтованих фiнансово(економiчних
реформ у державi.

Зробимо висновок, що результативнiсть фiнансової
полiтики залежить вiд того, наскiльки вона враховує
потреби суспiльного розвитку, iнтереси всiх верств на(
селення та конкретнi iсторичнi умови.
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