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Узагальнено теоретичні засади механізму реалізації державної фінансової політики соціального роз-
витку. Окреслено напрями трансформації цього механізму для підвищення якості життя населення. По-
казано, що вагомим напрямом розвитку інструментального впливу державної фінансової політики на
соціальні процеси є подолання надмірної нерівності через зростання якісних характеристик механізму її
реалізації: справедливе оподаткування, перехід від фінансування установ до фінансування соціальних
послуг, переорієнтації фінансових інструментів у напрямі розповсюдження адресності соціальної підтрим-
ки населення. Трансформація фінансових механізмів має бути переорієнтована на найбільш незахищені
верстви суспільства, які об'єктивно не в змозі забезпечити себе самостійно, для інших членів суспільства
мають діяти чіткі та зрозумілі правила щодо реалізації можливості самозабезпечення.

Introduction. In the conditions of dynamic changes in the world and Ukraine economies, the adaptation of
financial mechanisms and certain instruments of state financial policy to requirements of the population life
quality raising needs further research.

Purpose. The purpose of the article is to generalize the theoretical foundations of the state financial policy of
social development realization mechanism and outline its transformation directions to improve the population
life quality.

Results. The authors identified methods of state financial policy that can contribute to eliminating social
imbalances in society in today's conditions, and the corresponding tools and levers. It is important to use methods
and tools of state financial policy as an interconnected adaptive-dynamic system, which will promote: public
financial resources structure optimization, solving a complex of macroeconomic tasks, economic growth on an
innovative basis and social development.

The process of state financial social development policy mechanism transformation should be carried out
with the following requirements: transparency, adequacy and timeliness; ensuring quantitative and qualitative
estimation of expenses for changes; taking into account the influence of internal and external factors, social
risks.

Conclusions. The strategic task of state financial policy is to achieve high population life quality. An important
direction in the development of the instrumental influence of public finance policy on social processes is
overcoming the excessive inequality due to the growth of qualitative characteristics of the mechanism for its
implementation: fair taxation, the transition from financing of institutions to financing social services, financial
instruments reorientation into the population targeted social support distribution. The last is directly connected
with the improvement of the system of accounting for all household incomes for determining the right to such
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально-економічні перетворення в Україні є важ-

ливою складовою глибокого реформування усіх сфер
українського суспільства відповідно до загальносвіто-
вого вектору прогресивного розвитку. Світова фінан-
сово-економічна криза, що охопила й Україну, для кож-
ної країни мала руйнівні наслідки різної сили. В Україні
криза переросла в глибоку рецесію економіки, суттєво
позначилася на якості життя населення. Пожвавлення
економіки України в 2016—2018 рр. відбувалося занад-
то повільно, тому не досягло навіть докризового рівня
та не сприяло реалізації соціально орієнтованих цілей
державної фінансової політики. Аналіз окремих інстру-
ментів механізму реалізації державної фінансової по-
літики в Україні свідчить про необхідність їх удоскона-
лення у контексті узгодження існуючих потреб, націо-
нальних пріоритетів та стратегічних векторів суспіль-
ного розвитку. За таких обставин виникає необхідність
трансформації механізму державної фінансової політи-
ки у напрямі підвищення його дієвості та адаптивності
для нейтралізації негативних соціальних явищ і про-
цесів, соціальних ризиків, створення належних умов
сталого соціального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню теоретичних засад фінансових ме-

ханізмів та їх практичного застосування для реалізації
цілей і завдань різних складових державної фінансової
політики присвятили свої праці зарубіжні та вітчизняні
дослідники А. Кульман, І. Чугунов, І. Запатріна, О. Ко-
валюк, М. Крупка, В. Лагутін, Л. Лисяк та інші. Загаль-
ну теорію механізмів розробляв А.Кульман [6], фінан-
совий механізм організації економіки — О. Ковалюк [4],
грошово-кредитний механізм інноваційного розвитку —
Крупка М.І. [5], бюджетну архітектоніку та бюджетний
механізм регулювання економічного розвитку дослід-
жували І. Чугунов [2; 15], І. Запатріна [3], Л. Лисяк [8];
інструменти монетарної політики зарубіжних країн в
умовах нестабільності — П. Де Грауве (P. De Grauwe)
[16], механізм взаємоузгодження бюджетної та моне-
тарної політики — В. Лагутін [7]. В умовах динамічних
змін в економіці країн світу та в Україні подальшого
дослідження потребують питання адаптації фінансових
механізмів та окремих інструментів державної фінан-
сової політики до потреб підвищення якості життя на-
селення та водночас забезпечення стійкості бюджетної
та грошово-кредитної системи.

support. However, it should be borne in mind that this could result in significant transaction costs. State support
should relate only to those who are not able to provide themselves, other members of society should have clear
and understandable rules for self-sufficiency. An important place in overcoming the social barriers in modernizing
the Ukrainian economy belongs to the state stimulation of social innovation in business and indirect regulation
of activation/dissemination of public-private partnership (PPP) practices in the system of social responsibility
of business, in particular by developing clear organizational conditions and rules for the implementation of
financial mechanisms.

Ключові слова: державна фінансова політика, фінансовий механізм, фінансове регулювання, фінансове за-
безпечення, соціальний розвиток, якість життя.

Key words: state financial policy, financial mechanism, financial regulation, financial support, social development,
quality of life.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення теоретичних засад ме-

ханізму реалізації державної фінансової політики соці-
ального розвитку та окреслення напрямів його подаль-
шої трансформації для підвищення якості життя насе-
лення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальновизнано, що необхідність участі держави у
регулюванні соціального розвитку зумовлена недоско-
налістю ринкового механізму перерозподілу створено-
го суспільного продукту. Держава, відповідно до закр-
іплених за нею у суспільстві функцій і завдань, покли-
кана забезпечувати справедливий соціально орієнтова-
ний розподіл/перерозподіл створеного валового внут-
рішнього продукту (ВВП) та сприяти підвищенню якості
життя населення. Вчені доводять, що "за будь-якого
типу економічної системи основним призначенням дер-
жави є забезпечення фінансовими ресурсами тих по-
треб, які не можуть бути задоволені через ринковий
механізм" [2, с. 10]. Серед інших, до таких потреб відно-
сяться соціальні потреби: захист навколишнього сере-
довища, соціальна підтримка мало захищених верств
населення, проведення фундаментальних наукових до-
сліджень, охорона здоров'я та інші.

Підгрунтям підвищення якості життя всіх членів
суспільства є соціально-економічний розвиток. О. Тулай
характеризує його як динамічний процес, спрямований
на досягнення якісних змін щодо умов життя населен-
ня [14, с. 15]. Формування належних умов життя насе-
лення є необхідною, але недостатньою умовою сталого
соціального розвитку суспільства. В умовах фінансової
глобалізації, збільшення переліку країн, відкритих для
трудових мігрантів і відповідно стрімке зростання мігра-
ційних потоків внаслідок низки внутрішньо-національ-
них соціально-економічних проблем, зростає важ-
ливість забезпечення кількісних і якісних показників
соціального розвитку.

Реалізація функцій соціально орієнтованої держа-
ви, що втілюється у проведенні соціальної політики,
здійснюється шляхом формування ефективної та дієвої
державної фінансової політики, як складової соціаль-
но-економічного розвитку. Фінансова політика держа-
ви, як сукупність цілеспрямованих державних дій і за-
ходів розподільного і перерозподільного характеру, що
реалізуються через фінансову систему (а у її складі —
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бюджетну, податкову, грошово-кредитну та ін.) завдя-
ки належній організації фінансових відносин та вико-
ристанню фінансових ресурсів відповідно до засад соці-
ально-економічного розвитку суспільства, має сприяти
забезпеченню двоєдиного завдання — зростання ВВП
країни, справедливого його перерозподілу та підвищен-
ня якості життя населення.

Фінансова політика реалізується за допомогою
фінансового механізму, як складової господарського
механізму національної економіки. М. Крупка вважав,
що доцільно використовувати поняття "фінансово-кре-
дитний механізм", адже фінанси і кредит є його рівно-
правними складовими, а потоки фінансових і кредитних
ресурсів практично нерозривні [5, с. 58]. О. Ковалюк,
структуруючи компоненти фінансового механізму
організації економіки, виділяє у ньому такі основні еле-
менти: фінансові методи, фінансові важелі, правове,
нормативне та інформаційне забезпечення, фінансову
політику [4, с. 38]. За визначенням вченого, фінансова
політика є сукупністю "заходів держави з організації та
використання фінансів для забезпечення її економічно-
го і соціального розвитку" [4, с. 53]. Конкретизуючи
розглянутий загальнотеоретичних підхід, зауважимо,
що включення фінансової політики до переліку складо-
вих фінансового механізму є недостатньо обгрунтова-
ним.

Таким чином, одні вчені тлумачать фінансовий ме-
ханізм як втілення фінансової політики у загальнотео-
ретичному розумінні, що охоплює сукупність форм, ме-
тодів, інструментів та важелів використання фінансових
ресурсів і їх впливу на соціальний і економічний розви-
ток. Інші — як практичне використання державою фінан-
сових ресурсів для здійснення фінансової політики у си-
стемі державного регулювання соціальних і економічних
процесів. На наш погляд, гармонійне поєднання розгля-
нутих підходів надасть можливість науково обгрунтува-
ти вибір методів, інструментів і важелів, здатних ефек-
тивно впливати на соціальні процеси у суспільстві з ура-
хуванням стану економіки і соціальної сфери.

Основними складовими державної фінансової полі-
тики є бюджетна (бюджетно-податкова) та монетарна
(грошово-кредитна та валютна) політики. Механізми їх
реалізації формують системний вплив державної фінан-
сової політики на суспільний розвиток, встановлючи
певний порядок у фінансових відносинах і фінансовій
діяльності. Кожна з названих складових є цілісним сис-
темним поняттям, що у загальному розумінні може ви-
користовуватися як інструмент державної фінансової
політики та водночас має власні механізми, інструмен-
ти, важелі, що застосовуються для реалізації/вирішен-
ня конкретних проблем, досягнення цілей і виконання
завдань у системі державного регулювання соціально-
економічного розвитку суспільства. Вплив державної
фінансової політики на рух фінансових ресурсів, фінан-
сові відносини та фінансову систему здійснюється за
допомогою фіскального і монетарного трансмісійних
механізмів, що у певному співвідношенні та водночас у
тісному взаємозв'язку/єдності дозволяє вирішити зав-
дання задоволення суспільних потреб, нейтралізації
соціальних ризиків, розвитку соціальної сфери та спри-
яння суспільному розвитку.

Державна фінансова політика у розрізі своїх основ-
них складових/напрямів виконує своє призначення у
суспільстві з використанням механізму фінансового за-
безпечення та механізму фінансового регулювання.
Фінансове забезпечення та фінансове регулювання про-
являються у цільовому спрямуванні державних фінан-
сових ресурсів, регулюванні доходів та видатків, фор-
муванні та використанні державного бюджету, подат-
ковому регулюванні, управлінні грошовим оборотом,
впливі на курс національної валюти [7; 8], а також у
впливі на якість життя населення.

Бюджетний механізм, що виступає інструментом
приведення бюджетної системи у відповідність із зміна-

ми зовнішнього середовища шляхом застосування пев-
них форм і методів бюджетного регулювання. Спираю-
чись на прийняту бюджетну політику та норми фінан-
совго (бюджетно-податкового) права, бюджетний ме-
ханізм забезпечує реалізацію стратегії соціально-еко-
номічного розвитку країни. Бюджетна політика, перед-
бачаючи визначення цілей і завдань в галузі фінансів,
розробку механізму мобілізації бюджетних коштів,
вибір напрямів їх використання, управління фінансами
у бюджетній сфері, регулювання економічних і соціаль-
них процесів за допомогою фінансово-бюджетних
інструментів, формує такий механізм бюджетного ре-
гулювання, який би у найбільшій мірі сприяв досягнен-
ню зазначених цілей [8, с. 178]. Цілком справедливо, що
"на кожному етапі економічного розвитку є необхід-
ність розробки такого механізму реалізації бюджетної
політики, який забезпечив би втілення поставлених
цілей і завдань стратегічного і тактичного характеру"
[8, с.196]. У зв'язку з цим формування і реалізація дієвої,
ефективної бюджетної політики потребує пошуку
шляхів постійного вдосконалення бюджетного механі-
зму.

Основу бюджетного механізму складає бюджет,
який використовується як найвагоміший інструмент
державного регулювання соціального розвитку. Фор-
мування доходів бюджету передбачає використання та-
кого інструментарію, як податки, неподаткові надход-
ження, доходи від операції з капіталом, міжбюджетні
трансферти, кредити, відповідні важелі у залежності від
потреби у бюджетних коштах. При цьому важливим зав-
данням є врахування фіскальних та соціальних функцій
цих інструментів, можливостей балансування між необ-
хідністю наповнення державного та місцевих бюджетів
та реалізацією політики зниження податкового наван-
таження на суб'єктів економіки.

Видатки бюджету є інструментами впливу на соці-
альний захист та соціальне забезпечення, розвиток осві-
ти, науки, культури, охорони здоров'я та інші соціальні
напрями. Посилення ефективності видатків бюджету як
інструменту бюджетної політики, передбачає оптиміза-
цію їх структури у середньостроковому періоді з ура-
хуванням встановлених граничних значень бюджетних
видатків. Важливим є узгодження бюджетних видатків
з цілями соціальної політики, з механізмами реформу-
вання системи соціального забезпечення, забезпечення
реалізації принципу наукової обгрунтованості держав-
них соціальних стандартів. Вагомими інструментами
реалізації бюджетної політики і водночас механізмами
впливу на соціальні процеси виступають цільові програ-
ми, які виріщують завдання управління видатками бюд-
жету завляки поєднанню цілей і витрат в умовах обме-
жених бюджетних коштів.

Необхідність забезпечення фінансової стабільності
як важливого чинника соціального і економічного роз-
витку, особливо в умовах динамічних змін макроеко-
номічного середовища та зростання соціальних ризиків,
потребує використання ефективних інструментів моне-
тарної (зокрема, грошово-кредитної) політики. У цьо-
му аспекті вагомого значення в останні роки набуває
макропруденційне регулювання, визначення його ре-
жимів у залежності від циклічності економічного роз-
витку, зокрема, використання у системі заходів контр-
циклічного потенціалу монетарної політики, що особ-
ливо актуально в умовах кризи [16]. В Україні, як країні
з малою відкритою економікою, чутливою до нестабіль-
ності на міжнародних фінансових ринках, використан-
ня інструментарію макропрудеційного регулювання є
необхідною умовою підвищення стійкості фінансової
системи в цілому та за секторами [13] Вагомим чинни-
ком зростання реальних доходів населення є викорис-
тання інструментарію грошово-кредитної політики для
зниження інфляції. Тенденції змін у системі монетар-
ного регулювання та застосування тих чи інших інстру-
ментів впливають на інтереси населення та відповідно
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їх поведінку. Неврахування цих інтересів, прогнозова-
ної поведінки та здатності до рефлексії (здатності еко-
номічних агентів передбачати реакцію інших агентів на
свої дії), дієвість інструментів монетарної політики
може значно послаблюватися чи взагалі нівелюватися,
отже не привести до очікуваних результатів.

В. Лагутін зазначає, що характер механізмів та
інструментів, які використовуються при проведенні мо-
нетарної та бюджетної політики, дозволяють розгля-
дати їх як взаємодоповнюючі засоби державного фінан-
сового регулювання економіки [7]. У свою чергу, ефек-
тивність механізму фінансового регулювання соціаль-
ного розвитку буде залежати від рівня взаємоузгодже-
ності та координації бюджетної та монетарної політи-
ки, що потребує розвитку інституційно-функціональної
моделі загальнодержавного управління та врахування
часових лагів між часом застосування обраних інстру-
ментів та очікуваним результатом.

Трансформація механізму реалізації державної фі-
нансової політики соціального розвитку відбувалася в
Україні впродовж усіх років незалежності з різною
інтенсивністю у відповідності до розроблених стратегіч-
них документів розвитку суспільства. На різних етапах
суспільного розвитку основні складові державної
фінансової політики — бюджетна та грошово-кредит-
на — відігравали більшу чи меншу роль у регулюванні
соціальних та економічних процесів, набір їх інстру-
ментів і важелів змінювався у залежності від фази еко-
номічного циклу, рівня розвитку економіки, стану соці-
альної сфери, необхідності вирішення виникаючих со-
ціальних проблем.

Наразі важливим документом, який визначає стра-
тегічні напрями та пріоритети розвитку України є "Стра-
тегія сталого розвитку "Україна-2020" [12] (далі — Стра-
тегія). У Стратегії окреслюється чотири вектори руху
українського суспільства: сталий розвиток країни; без-
пека держави, бізнесу та громадян; відповідальність і
соціальна справедливість; гордість за Україну в Європі
та світі. Відповідно до цих векторів до 2020 р. мають
реалізуватися 62 реформи, метою яких визначено до-
сягнення європейських стандартів життя, гідного місця
Україні в світі. Серед першочергових визначено рефор-
ми: дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа
системи охорони здоров'я, податкова реформа. Серед
пріоритетів Стратегії — реалізація такого вектора руху,
як "Відповідальність і соціальна справедливість", що
передбачає втілення чотирнадцяти реформ та програм.
У Стратегії пояснюється зміст вектора відповідальності —
це забезпечення гарантій, що кожен громадянин, неза-
лежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мов-
них або інших ознак, матиме доступ до високоякісної
освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг у дер-
жавному та приватному секторах. Територіальні грома-
ди самостійно вирішуватимуть питання місцевого зна-
чення, свого добробуту і нестимуть відповідальність за
розвиток всієї країни.

Вважаємо, що найбільш суттєво просувають су-
спільство у напрямі розвитку, підвищення рівня життя
наступні позиції: децентралізація та реформа місцево-
го самоврядування; реформа регіональної політики;
реформа системи соціального захисту; пенсійна рефор-
ма; реформа системи охорони здоров'я; реформа якості
та безпеки харчової продукції; програма популяризації
фізкультури та спорту; програма здорового способу
життя та довголіття (серед важливих завдань Стратегії —
підвищення середньої тривалості життя в країні на три
роки); реформа освіти; програма розвитку для дітей та
юнацтва. На нашу думку, доцільно упорядкувати такі
програми, як програма популяризації фізкультури та
спорту та програма здорового способу життя та довго-
ліття, наприклад, шляхом об'єднання в одну, адже здо-
ровий спосіб життя без фізичної культури неможливий.

Реалізація окреслених стратегічних цілей і завдань
потребує подальшої трансформації механізму реалізації
державної фінансової політики у аспекті адаптації її
методів, інструментів і важелів як до викликів глобалі-
зованого світового суспільства, так і до необхідності
вирішення внутрішніх завдань задля забезпечення і
підтримання належної якості життя населення. Важли-
вим є узгодження стратегічних орієнтирів і бюджетних
програм.

На сьогоднішній день можливо використовувати
такі методи державної фінансової політики, які здатні
сприяти усуненню соціальних диспропорцій в суспіль-
стві та необхідні для цього інструменти і важелі:

— податкове регулювання доходів фізичних осіб
(податкові пільги для певних категорій громадян і різних
податкових відрахувань за певних умов, введення по-
мірно прогресивної шкали оподаткування);

— фінансування грошових виплат громадянам, які
гарантовані державою (допомога, стипендії, пенсії, ма-
теріальна допомога та ін.);

— фінансування пільг при оплаті або отриманні то-
варів і послуг (включаючи комунальні) таким категоріям
громадян, як особи з інвалідністю; сім'ї, що мають дітей
з інвалідністю; багатодітні сім'ї; сім'ї, що втратили го-
дувальника, малозабезпеченим пенсіонерам та ін.;

— фінансове регулювання ринку житла з боку дер-
жави (надання органами влади державних гарантій за
банківськими іпотечними кредитами, будівництво со-
ціального житла на засадах державно-приватного парт-
нерства та ін.);

— фінансове стимулювання підприємств/органі-
зацій до соціального партнерства, створення нових ро-
бочих місць з метою зниження рівня безробіття;

— бюджетне фінансування цільових програм соці-
ального спрямування, зокрема у сфері освіти, охорони
здоров'я, культури та ін.;

— фінансове стимулювання відтворення населення;
— фінансове забезпечення та регулювання держа-

вих соціальних гарантій (мінімального розміру оплати
праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, со-
ціальної допомоги та ін);

— адресне надання соціальних послуг.
Реалізація цих методів потребує задіяння узгодже-

них складових механізму бюджетного регулювання
соціального розвитку у сферах: доходів бюджету, ви-
датків бюджету, міжбюджетних трансфертів, кредиту-
вання та механізму грошово-кредитного регулювання.
Інструменти бюджетної політики, як фінансові інстру-
менти, впливають на процес мобілізації коштів до бю-
джету та напрями і форми бюджетних видатків, які або
створюються з метою регулювання певних процесів,
або містять у собі відповідну регулюючу дію.

Донедавна недосконалість системи міжбюджетних
трансфертів та субвенцій в країні зумовлювала втрату
мотивації місцевих органів влади до оптимізації видатків
на соціальні програми, економії відповідних коштів та
підвищення ефективності їх використання. В умовах
поглиблення бюджетної децентралізації ці проблеми
поступово вирішуються завдяки удосконаленню меха-
нізму надання трансфертів від державного до місцевих
бюджетів, зміцнення фінансової бази місцевих бюд-
жетів. Це, на нашу думку, стане підгрунтям подолання/
перегляду механізму бюджетних компенсацій вартості
пільгових послуг, який на сьогодні, за дослідженням
І. Пріхно, є найбільш корумпованим [11].

Про результативність бюджетної складової меха-
нізму реалізації державної фінансової політики за
останнє десятиліття певню мірою свідчить динаміка ряду
фінансових показників (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці, декілька хвиль кризи в Ук-
раїні спричинили до значного падіння ВВП у 2009 р. та
впродовж 2012—2015 рр. Темп зростання ВВП в останні
два роки позитивний, однак не набагато перевищує зна-
чення 2008 р. На жаль, витоками цього пожвавлення не
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є ні поліпшення структури економіки, ні активізація
інноваційних процесів. Частка доходів зведеного бюд-
жету у ВВП за останні два роки є найвищую впродовж
аналізованого періоду і складає 32,8% ВВП у 2016 р. та
34,1% ВВП у 2017 р., що свідчить про зростання подат-
кового навантаження на економічних агентів. Частка
податкових надходжень у доходах зведеного бюджету
коливаєься у межах 72,1 % (мінімальне значення за ана-
лізований період, 2009 р.) — 84,0 % (максимальне зна-
чення, 2011 р.). Видатки зведеного бюджету перевищи-
ли останні два роки відмітку в 35 %, отже, відбувається
посилення державного втручання у перерозподільчі
процеси та збереження пріоритетності фінансування
соціальних видатків. В умовах нестабільності це може
бути виправданим, водночас повинно супроводжувати-
ся дієвим реформуванням, поліпшенням структури еко-
номіки, пожвавленням інвестиційних та інноваційних
процесів, зростанням економічної активності, знижен-
ням інфляції та безробіття, створенням умов та розши-
рення можливостей для населення забезпечувати влас-
ними силами свої потреби. Також слід зазначити, що
стрімке зростання державного боргу в 2017 р. уповіль-
нилося, однак залишається загрозливим, його частка у
ВВП виходить за допустиму межу.

Важливим є провадження відповідних єдиних пра-
вил, норм, стандартів у галузь фінансів, в організацію
фінансових взаємозв'язків у суспільстві, адже це — не-
обхідна умова проведення ефективної та відповідаль-
ної державної фінансової політики, злагодженого
функціонування її фінансового механізму. Дотриман-
ня встановлених правил суб'єктами економіки втілюєть-
ся у фінансовій дисципліні та дозволяє проводити єдину
політику у сфері фінансів, нейтралізувати чи пом'якши-
ти соціальні ризики, захистити інтереси тих членів су-
спільства, які найбільшою мірою цього потребують.

Реалізація ефективної державної фінансової полі-
тики соціального розвитку залежить від налагодженості
фінансових відносин, цілеспрямованості фінансового
механізму, від його дієвості, адаптивності, функціональ-
ності, адекватності часу, місцю та стану соціальних і
економічних процесів. З цих позицій методи, інструмен-
ти і важелі державної фінансової політики важливо зас-
тосовувати як взаємопов'язану адаптивно-динамічну
систему, що сприятиме: оптимізації структури держав-
них фінансових ресурсів, вирішенню комплексу макро-

економічних завдань, економічному зростанню на інно-
ваційній основі та соціальному розвитку.

Сьогоднішні умови вимагають адекватних механіз-
мів реагування на динамічні зміни зовнішнього і внутр-
ішнього середовища, створення механізмів превентив-
ної дії на виникнення соціальних ризиків. Процес транс-
формації механізму реалізації державної фінансової
політики соціального розвитку має здійснюватися з дот-
риманням таких вимог: прозорості, адекватності та
своєчасності; забезпечення кількісного та якісного оц-
інювання витрат на зміни; урахування впливу внутрішніх
та зовнішніх чинників, соціальних ризиків. З огляду на
зарубіжний досвід, все більш вагоме місце у механізмі
реалізації державної фінансової політики має займати
механізм фінансування соціальних інновацій.

Враховуючи особливості менталітету і психології
громадян, які звикли до патерналістської поведінки дер-
жави, в умовах високого рівня недовіри до дій органів
державної влади і місцевого самоврядування важливо
не лише вдосконалювати методи фінансового регулю-
вання соціальних процесів, а також формувати умови
щодо підвищення відповідальності населення за фінан-
сове забезпечення власних потреб. Роль держави поля-
гає у створенні умов та механізмів реалізації прагнень
населення до самозабезпечення, зокрема формування
сприятливого інституційного середовища, розвиток
інституту підприємництва, інституту права, інституту
захисту власності, ефективного використання ресурсів.
Ефективне забезпечення функціонування фінансового
механізму та його складових також передбачає належ-
ну організацію системи фінансового планування, про-
гнозування та контролю.

ВИСНОВКИ
Фінансово-економічна криза та її наслідки стали

вагомими причинами переосмислення місця і ролі бюд-
жетних та грошово-кредитних інструментів державної
фінансової політики у соціальному та економічному
розвитку суспільства.

Стратегічними завданням державної фінансової
політики є досягнення високої якості життя населення.
Важливо використовувати адекватні економічним і соці-
альним завданням інструменти державної фінансової
політики у системі державного регулювання, виходячи
із оцінки їх ролі в економічному і соціальному розвит-

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп 
зростання 
(зниження) 
ВВП, % 

7,9 2,3 -14,8 4,1 5,5 0,2 0,0 -6,6 -9,8 2,4 2,5 

Доходи 
зведеного 
бюджету, 
% до ВВП 

30,0 30,7 30,7 28,1 29,5 30,5 29,1 28,7 32,8 32,8 34,1 

Видатки 
зведеного 
бюджету, 
% до ВВП 

31,4 32,6 33,6 33,7 31,7 33,8 33,2 33,0 34,2 35,0 35,4 

Дефіцит 
зведеного 
бюджету, 
% до ВВП 

-1,1 -1,5 -2,4 -5,8 -1,8 -3,5 -4,2 -4,5 -1,6 -2,3 -1,4 

Державний 
борг, % до 
ВВП 

12,3 20,0 34,7 38,6 36,0 35,3 38,4 69,4 79,1 80,9 71,8 

Частка 
податкових 
надходжень 
в доходах 
зведеного 
бюджету, % 

73,3 76,3 72,1 74,6 84,0 80,9 79,9 80,6 77,9 83,1 81,4 

Таблиця 1. Динаміка зміни окремих показників/інструментів бюджетної складової державної фінансової політики
України у 2007—2017 рр.

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
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ку. Вагомим напрямом розвитку інструментального
впливу державної фінансової політики на соціальні про-
цеси є подолання надмірної нерівності через зростання
якісних характеристик механізму її реалізації, що пе-
редбачає: справедливе оподаткування, перехід від
фінансування установ до фінансування соціальних по-
слуг, переорієнтацію фінансових інструментів у напрямі
розповсюдження адресності соціальної підтримки на-
селення. Останнє безпосередньо пов'язане із вдоскона-
ленням системи врахування всіх доходів домогоспо-
дарств для визначення права на таку підтримку. Однак
у зв'язку з цим слід враховувати ймовірність виникнен-
ня значних трансакційних витрат.

Державна підтримка має стосуватися лише тих, хто
не в змозі себе забезпечити самостійно, для інших членів
суспільства мають діяти чіткі та зрозумілі правила щодо
реалізації можливості самозабезпечення.

Важливе місце у подоланні соціальних проблем на
основі модернізації економіки України належить дер-
жавному стимулюванню здійснення суб'єктами еконо-
міки соціальних інновацій та непрямому регулюванню
активізації/розповсюдження практики публічно-при-
ватного партнерства (ППП) у системі соціальної відпо-
відальності бізнесу, зокрема шляхом вироблення чітких
організаційних умов, правил реалізації та ефективних
фінансових механізмів.
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