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Анотація. Розглянуто фінансову систему як фактор інтеграції сукупних елементів економічної сис-

теми держави. Обґрунтовано, що альтернативна модель формування та реалізації фінансової політики 

держави в контексті розвитку фінансової системи та дії економічних чинників забезпечує оптимальний 

розподіл вартості фінансових ресурсів між підприємствами, домогосподарствами, галузями, регіонами та 

фінансовими посередниками. Визначено механізм функціонування фінансової системи при розробці, плануванні 

та регулюванні державної фінансової політики.  
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тно-податкова політика, управління державним боргом. 

 

Постановка проблеми. Фінансова сис-

тема виступає важливим фактором інтегра-

ції всіх елементів економічної системи, за-

порукою їх високоефективного функціону-

вання і акумулятором фінансових ресурсів 

на вищому рівні. Для здійснення своїх фун-

кцій щодо інтегрування економіки, фінансо-

ва система повинна задовольняти інтереси 

всіх суб'єктів, підтримуючи на належному 

рівні дієздатності всі свої структурні і дина-

мічні параметри.  

Фінансова система знаходить своє відо-

браження у формуванні та реалізації держа-

вної фінансової політики, яка проявляється 

у формах і методах мобілізації фінансових 

ресурсів, їх розподілу між суб’єктами сис-

теми, в структурі доходів і витрат. Вирішен-

ня проблеми фінансової нестабільності та 

економічного розвитку країни на тлі наро-

щення обертів фінансової кризи та посилен-

ня її впливу на загальний фінансовий меха-

нізм держави забезпечує саме функціональ-

ність дії фінансової системи.  

При цьому суттєвий вплив фінансового 

ринку на економічний розвиток країни при-

зводить до виокремлення об’єктивних тен-

денцій щодо зростання частки вкладу фі-

нансового сектору у ВВП, який є рушійною 

силою перерозподілу у межах фінансової 

системи коштів, що залучаються у вигляді 

зовнішніх позик та іноземних інвестицій. 

Фінансові ринки за обсягами перевищують 

ринки реальних товарів та послуг, а ціни на 

деривативи, особливо спекулятивні, почи-

нають безпосередньо впливати на ефектив-

ність товарних ринків. Крім того, доходи 

окремих груп суб’єктів від операцій на фі-

нансових ринках перевищують доходи від 

інших видів діяльності; домогосподарства 

звертають свою увагу все більше на фінан-

сові ринки, вкладаючи грошові кошти в цін-

ні папери, банківські депозити, впливаючи 

на ринки опосередковано через інституцій-

них інвесторів (страхові компанії, пенсійні 

фонди, інвестиційні компанії тощо). 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Обґрунтування трактування понять 

«фінансова система» та «фінансова політи-

ка», визначення методичних підходів до фо-

рмування та реалізації фінансової політики 

держави, відображені в багатьох наукових 

працях зарубіжних дослідників (Б. Боссоне, 

М. Дука, Р. Левіне, Р. Сілла, Ф. Хартман,  

Ф. Хейдер, Й. Какес, А. Ладж, А. Хаубен). 

Серед українських науковців питаннями те-

орії й практики фінансових систем в кон-

тексті державної фінансової політики 

займалися О. Василик, О. Герасименко,  

С. Захарченков, В. Опарін, О. Сніжко,  

В. Федосов, С.Юрій та ін. Однак, враховую-

чи тенденції розвитку економіки, виникає 

необхідність розробки комплексного підхо-

ду щодо формування та реалізації державної 

фінансової політики з розподілом бюджет-

них трансфертів між суб’єктами фінансової 

системи. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є визначення функціональних харак-
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теристик фінансової системи в модельній 

конструкції державної фінансової політики 

та взаємодії її складових.  

Виклад основного матеріалу. Фінансова 

система є найбільш вагомою регуляторною 

складової економічної інфраструктури дер-

жави. Водночас особлива роль фінансових 

взаємозв'язків зростає у ринковій економіці, 

оскільки існування багатьох форм власності, 

вільної конкуренції неможливе без концент-

рації, перерозподілу фінансових ресурсів та 

ефективного їх використання між 

суб’єктами фінансової системи – держава, 

підприємства, домогосподарства, фінансові 

посередники та фінансові ринки. Такий 

склад суб’єктів фінансової системи цілком 

узгоджується із стандартом Системи націо-

нальних рахунків, який уніфікує інституцій-

ні одиниці економіки країни і виділяє в їх 

складі 5 секторів: сектор загального держав-

ного управління (державні інституції, що 

забезпечують діяльність законодавчої, ви-

конавчої та судової влади країни); сектор 

нефінансових корпорацій (інституційні оди-

ниці, діяльністю яких є виробництво ринко-

вих товарів та надання нефінансових пос-

луг); сектор фінансових корпорацій (сукуп-

ність корпорації, які спеціалізуються на фі-

нансових послугах чи допоміжній фінансо-

вій діяльності); сектор домогосподарств 

(приватна економіка споживачів, кожен з 

яких веде окреме домашнє господарство); 

сектор некомерційних організацій (благо-

дійні, соціально-культурні організації та 

фонди, що обслуговують нематеріальні пот-

реби громадян) [6, c.68]. 

Наведені тлумачення дозволяють визна-

чити відмінності в економічній сутності фі-

нансової системи з погляду вітчизняної та 

західної наукової думки (табл. 1).  

Таблиця 1 

Тлумачення економічної сутності «фінансова система» 

 вітчизняною та західною науками 

 

Вітчизняна наука Західна наука 

Розглядає рух вартості фінансових ресурсів 

у рамках фінансової системи в двох аспек-

тах: 

- на безповоротній та нееквівалентній основі 

для задоволення суспільних потреб (бюдже-

тно-податкова політики);  

- на еквівалентній основі, що будується на 

ринкових відносинах 

Розглядає рух фінансових інструментів в ра-

мках фінансової системи тільки на еквівале-

нтній основі, що будується на ринкових від-

носинах 

Розглядає фінансову систему в широкому 

аспекті, а фінансові відносини домогоспо-

дарств, нефінансових корпорацій, держави 

як за участю фінансового посередництва, так 

і без нього 

Зосереджує увагу, переважно, на діяльності 

фінансового сектору, через який суб’єкти 

задовольняють попит у фінансових послу-

гах, залишаючи поза увагою фінансові від-

носини без участі фінансового сектору 

Відсутнє бачення фінансової системи з по-

зиції інституційної економіки, яке передба-

чає в складі фінансової системи систему ко-

рпоративного управління 

Присутнє бачення фінансової системи з по-

зиції інституційної економіки, яке передба-

чає в складі останньої систему корпоратив-

ного управління 

Джерело: розробка автора 

 

Виходячи з визначення поняття «систе-

ма» – як сукупність яких-небудь елементів, 

одиниць, частин, об’єднуваних за спільною 

ознакою, призначенням [1], відзначимо, що 

спільною ознакою елементів фінансової си-

стеми є те, що вони забезпечують рух фі-

нансових інструментів. 

Фінансова система України дозволяє 

більш докладно уявити не лише зміни у зов-

нішньому фінансовому оточенні, а й сут-

ність відповідних процесів, які вони віддзе-

ркалюють. Так, наприклад, у рамках «циві-

лізаційного» процесу, саме зміна фінансової 

інфраструктури складає суть сучасного зов-
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нішнього фінансового оточення у світі [7, с. 

41–52, 60–82].  

До числа прорахунків, які у негативному 

напрямку підсилюють умови виникнення та 

існування нециклічного перелому фінансо-

вої системи відносять, як правило, безсис-

темність фінансової політики в період фі-

нансової кризи, орієнтація її лише на одну 

економічну концепцію – монетаризм, відір-

ваність банківської системи, від розвитку 

економіки, використання методів «шокової 

терапії» [3, с. 38–41]. Але поряд з цим важ-

ливо зазначити, що зовнішньоекономічна 

динаміка розвитку відноситься не тільки до 

економік, які здійснюють перехід до рин-

кового середовища, але й до тих економік, 

де відбувається оновлення або зміна певних 

фінансових інститутів та їх взаємозв’язку з 

суб’єктами фінансової системи [8]. Насам-

перед, це стосується державного втручання 

в регулювання фінансової системи, розви-

нутості фінансового ринку, стимулювання 

заходів щодо залучення та використання 

прямих іноземних інвестицій, ефективного 

корпоративного управління тощо.. 

Механізм функціонування фінансової си-

стеми розглядається крізь призму сукупнос-

ті інструментів для планування та фінансу-

вання, а також управління їх фінансовими 

потоками з використанням засобів інформа-

ційної, організаційної та методичної підт-

римки, впровадження яких дозволить стабі-

льно розвиватись в умовах державної фінан-

сової політики (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Механізм функціонування фінансової системи при розробці, плануванні та регу-

люванні державної фінансової політики 

Джерело: побудовано автором  

 

Більш прийнятним процесом розвитку 

фінансової системи є так звана еволюційна 

фінансова теорія, що веде своє походження 

від теорії економічного розвитку Шумпете-

ра і сьогодні найбільш відома в інтерпрета-

ції  Р. Нельсона і С. Уінтера, які намагають-

ся порушити питання саме про виникнення 

циклів фінансової системи [4, с. 57–68]. 

Можливість існування такого висновку 

підтверджується наступним. По-перше, від-

мовляючись від моделі загальної рівноваги, 

де активну самостійну роль відіграють гро-

ші та відсотки як передатні ланки від гро-

шових перемінних, особливого значення на-

буває все, що відноситься до банківської си-

стеми, яка виконує в економіці найважливі-
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Дослідження впливу макро- та мікроеко-

номічних факторів для запобігання захо-

дів щодо можливих фінансових ризиків 

 

Розробка стратегічних напрямів щодо 

планування та фінансування на основі 

варіантного розгляду і вибору оптималь-

них 

 

Формування річної програми з урахуван-

ням альтернативних варіантів фінансу-

вання 

 

Аналіз ефективності фінансування 

 

Оптимізація структури джерел фінансу-

вання та фінансових потоків 
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шу функцію перерозподілу та залучення фі-

нансових ресурсів [12, с. 12]. 

По-друге, важливість банківської системи 

підкреслюється тим, що у процесі забезпе-

чення потреби у фінансових ресурсах особ-

ливу роль відіграють кредитні відносини 

[10, с. 142]. По-третє, ринкові перетворення 

у країнах свідчать, що успіх або невдача та-

ких процесів багато в чому залежить від на-

явності обґрунтованої фінансової стратегії, 

оскільки характер фінансової системи 

суб’єкта стрімко змінює ситуацію в еконо-

міці, яка безумовно залежить від змін у фі-

нансовій політиці держави, формування но-

вих умов у бюджетних відносинах [2, с. 45; 

5, с. 145]. По-четверте, об’єктивно обумов-

лений розвиток стійкої фінансової системи 

під впливом змін економічних чинників є 

імпульсом формування раціональної моделі 

державної фінансової політики, яка поєднує 

в собі об’єктивні фінансові відносини, стра-

тегію функціонування державних фінансів, 

що забезпечує умови для максимізації обся-

гів фінансових ресурсів, реалізації механіз-

мів раціонального їх розподілу й викорис-

тання, належного регулювання, стимулю-

вання і контролю за економічними і соціа-

льними процесами, використовуючи фінан-

сові методи, і, формулюючи підтримку фі-

нансовій системі, виходячи із цілей ефекти-

вного управління фінансами [9; 11, с. 259]. 

Змістовна складова державної фінансової 

політики та її взаємозв’язок з іншими фінан-

совими категоріями представлено на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Змістовна складова державної фінансової політики та її взаємозв’язок з іншими фі-

нансовими категоріями 

Джерело: побудовано автором  

 

Реалізація фінансової політики держави 

здійснюється у вигляді комплексу заходів, 

які втілюються через фінансове право, сис-

тему фінансів, фінансову систему і фінансо-

вий механізм з метою найбільш повного ви-

конання фінансами своїх функцій. Через но-

рми фінансового права, елементи фінансової 

системи і фінансового механізму здійсню-

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

Фінансові відносини 

Фінансова система 

Система 

фінансів 

Фінансовий механізм 

Ф
ін

ан
со

в
е 

п
л
ан

у
в
ан

н
я
 

і 
п

р
о
гн

о
зу

в
ан

н
я
 

Ф
ін

ан
со

в
і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

, 

н
о
р
м

ат
и

в
и

, 
л
ім

іт
и

 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
  

ф
ін

ан
са

м
и

 

Ф
ін

ан
со

в
е 

 

р
ег

у
л
ю

в
ан

н
я
 

Ф
ін

ан
со

в
и

й
  

к
о
н

тр
о
л
ь 

Ф
ін

ан
со

в
е 

 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
 

Фінанси 

суб’єктів  

господарю-

вання 

Державні 

фінанси 

Фінансове  

право 



                                  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №2(31), 2016 

156 

ється реалізація положень концепції еконо-

мічного розвитку держави. Якщо остання 

відсутня, то навряд чи можна говорити про 

будь-яку фінансову політику в державі. Так, 

в залежності від впливу на окремі складові 

фінансової системи фінансова політика 

держави може бути деструктивною, коли 

заходи впливу будуть призводити до погір-

шення параметрів об’єкта управління фінан-

сами (зменшення окремих статей витрат 

державного бюджету), і конструктивною, 

коли заходи мають протилежний ефект (збі-

льшення податкових надходжень до держа-

вного бюджету). 

Формуючи та реалізуючи державну фі-

нансову політику слід брати до уваги, що 

конкретним його втіленням є фінансовий 

механізм, за допомогою якого здійснюється 

безпосередньо розподіл і перерозподіл фі-

нансових ресурсів з метою забезпечення ос-

новних функцій і завдань, покладених на 

державу. 

Здійснюючи аналіз і співставлення думок 

щодо складової фінансової політики слід 

відзначити, що загальним недоліком біль-

шості підходів є виділення окремих її видів, 

які не мають відношення до фінансів і є ли-

ше елементами економічної політики або 

містять в собі окремі елементи фінансових 

відносин.  

Розглянемо типові приклади таких поми-

лок. Так, політика в сфері страхового і фон-

дового ринків майже не відноситься до дер-

жавної фінансової політики через те, що в 

них відсутня основна її ознака – мобілізація, 

розподіл і використання фінансових ресур-

сів державними інститутами. Присутність 

держави на страховому ринку обмежується 

лише страхуванням окремих категорій слу-

жбовців і осіб, умови праці яких мають ри-

зиковий характер дії. Крім того, обсяг таких 

операцій є несуттєвим для ринку в цілому, 

здійснення виплати здійснюються за раху-

нок коштів державного бюджету через упо-

вноважених страховиків, тому вплив держа-

ви на страховий ринок фактично нівелюєть-

ся. 

Держава виходить на фондовий ринок з 

метою розміщення власних боргових зо-

бов’язань і в цьому сенсі, впливає на фондо-

вий ринок. Але це не політика держави на 

фондовому ринку, а лише політика держави 

в сфері управління державним боргом, або 

частина бюджетної політики. Саме в цих 

сферах подібні дії мають вирішальне зна-

чення. Не слід вважати, що держава емітує 

власні цінні папери лише для того, щоб від-

бувався розвиток фондового ринку. Головна 

мета полягає у необхідності залучення ресу-

рсів для фінансування видатків бюджету, 

виконання поточних зобов’язань за емітова-

ними борговими інструментами минулого 

періоду. 

Визначення міжнародної фінансової по-

літики виявляється звичайною компіляцією 

заходів, які існують в інших видах фінансо-

вої політики, лише виокремлюючи їх між-

народну специфіку. В її основу покладено 

управління валютно-фінансовими і кредит-

ними відносинами у сфері міжнародних від-

носин. Мова йде про частину грошово-

кредитної політики та про політику управ-

ління державним боргом (саме про позики 

від міжнародних фінансово-кредитних ін-

ститутів – Міжнародний валютний фонд, 

Світовий банк тощо). 

Митна політика також містить елементи 

інших пов’язаних сфер діяльності. З одного 

боку встановлення ставок митних зборів або 

регулювання режиму оподаткування товарів 

та послуг, які перетинають кордон, є части-

ною бюджетно-податкової політики, адже 

мова йде про фінансові потоки, які спрямо-

вуються на поповнення дохідної частини 

державного бюджету. Ті ж елементи митної 

політики, які відносяться до регулювання 

експорту-імпорту товарів та послуг, встано-

влення квот, обмежень, заборон ніяким чи-

ном не стосуються руху фінансових ресур-

сів. Відбувається переміщення матеріальних 

цінностей втілених в конкретних результа-

тах діяльності суб’єктів господарювання у 

вигляді товарів та послуг, тому їх слід від-

носити до елементів економічної політики 

держави. 

Таким чином, ми дотримуємось тієї точки 

зору, що виділення тих чи інших видів фі-

нансової політики повинно відображати ці-

льові орієнтири держави та завдання, які ви-

рішуються її конкретними діями. При реалі-

зації своїх цілей держава може бути присут-

ня на окремих ринках або приймати необ-

хідні законодавчо-нормативні акти. Це 

означає, що їх не слід виділяти як відповідні 



                                  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №2(31), 2016 

157 

види фінансової політики, а розглядати ли-

ше як інструментарій, використання якого 

дає можливість досягти заздалегідь визна-

чених орієнтирів.  

В рамках даного дослідження представле-

но модель формування та реалізації держав-

ної фінансової політики та виділено ключові 

її види – бюджетно-податкова політика, гро-

шово-кредитна політика і політика управлін-

ня державним боргом (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель формування та реалізації державної фінансової політики України  

Джерело: побудовано автором 

 

Багаточисельність моделей державної фі-

нансової політики так чи інакше спирається, 

як правило, або на скорочення доходної, або 

зростання витратної частини бюджету. Це 

обумовлено тим, що певний тип бюджетно-

го фінансування може бути викликаний змі-

ною його цільової функції, коли спад еко-

номічного розвитку країни відбувається не-

залежно від руху бюджетних трансфертів. 

Поряд з цим, існує певний консенсус щодо 

визначення основних напрямів розвитку 

державної фінансової політики, які так або 

інакше пов’язані із економічними чинника-

ми: стабілізація фінансової системи, яка ви-

рішує проблему кредитного забезпечення; 

поступове скасування наявних обмежень 

цінової політики; розширення та зняття об-

межень на фінансовому ринку тощо [8, с. 

137].  

Висновки. Аналіз сучасних підходів до 

визначення категорії фінансова система ви-

явив відсутність єдиного підходу як з боку 

вітчизняної науки, так і західної. Основні 

відмінності між тлумаченнями сутності фі-

нансової системи вітчизняною та західною 

науками полягають у тому, що західна наука 

не розглядає в контексті фінансової системи 

державні фінанси, а зосереджує увагу на ді-

яльності фінансового посередників, через 

який суб’єкти задовольняють попит у фі-

нансових послугах, залишаючи поза увагою 

фінансові відносини без участі фінансового 

сектору. В свою чергу, західна наука в кон-

тексті нової інституційної економіки розши-

рює рамки фінансової системи і включає до 

її складу систему корпоративного управлін-

ня. 

Виходячи з того, що бюджетно-податкова 

політика як складова фінансової політики 

держави спрямована на перерозподіл ВВП 

за допомогою системи оподаткування, бю-

джетних витрат та соціальних трансфертів, 

то її пріоритетний напрям в короткостроко-

вому періоді має бути спрямований на мак-
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роекономічну стабілізацію та протистояння 

інфляції, в довгостроковому – сприяння 

стійкому зростанню та сталому розвитку 

країни, покращення демографічної ситуації, 

інфраструктури, освіти тощо.  

В розрізі дискреційного напряму бюдже-

тно-податкова політики має бути пов’язана 

із законодавчою зміною щодо величини 

державних закупівель, податків і трансфер-

тів з метою стабілізації економіки. Констру-

ктивна її складова повинна бути заснована 

на дії стабілізаторів, тобто інструментів, ве-

личина яких не змінюється, а їх наявність 

автоматично стабілізує економіку. До таких 

інструментів необхідно відносити податок з 

доходів фізичних осіб, податок на прибуток 

підприємств, непрямі податки (в першу чер-

гу ПДВ), допомогу по безробіттю та допо-

могу соціально незахищеним верствам насе-

лення. Так, в розвинених країнах економіка 

на 2/3 регулюється за рахунок дискреційної 

бюджетно-податкової політики і на 1/3 за 

рахунок дії стабілізаторів. При цьому саме 

бюджетно-податкова політики має формува-

ти ефект мультиплікатора, відсутність зов-

нішнього лагу, реальні дії щодо реалізації 

стабілізаторів в економіці, нівелюючи ефект 

витіснення, наявність внутрішнього лагу, 

невизначеність та дефіцит бюджету. 

Застосування грошово-кредитної політи-

ки у тісній взаємодії із бюджетно-політикою 

політикою забезпечує тактичні дії державної 

фінансової політики щодо контролю за гро-

шовою масою, рівнем відсоткових ставок, 

обмінним курсом національної валюти. Ос-

новою метою даної складової фінансової 

політики держави є боротьба з інфляційни-

ми процесами, основними інструментами 

яких виступають операції на фінансовому 

ринку і управління обліковою ставкою. 

Політика управління державним боргом 

повинна визначати функціональність дії фі-

нансового механізму щодо гарантованого 

виконання зобов’язань суб’єктів фінансової 

системи, через взаємоузгодженість цілей і 

методів бюджетно-податкової та грошово-

кредитної політики, дій уряду та НБУ до ро-

зробки заходів із зниження боргового наван-

таження.  
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cial intermediaries. The mechanism of the financial system in the design, planning and regulation of the state financial 

policy has been determined. 

The substantial part of financial policy and its relationship with the norms of financial law, elements of the fi-

nancial system and the financial mechanism for implementation of the concept of economic development of the state 

have been identify. The main the kinds of financial policy, that are considered to be fiscal policy, monetary policy and 

debt management, have been considered. Proved that fiscal policy is an integral financial policy in the field of taxation, 

government spending and the state budget to promote employment and curb inflation. The main tools of monetary poli-

cy are the open market operations and the discount rate management. The policy of debt management is considering 

steps for preparation, issuance, placement of state debt, guarantees, maintenance and debt repayment. 

Key words: financial system, financial system entities, public financial policy, fiscal policy, public debt man-

agement. 

 


