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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Траєкторія сучасних цивілізаційних 

перетворень, а відтак, і логіка оновлення концептуальної бази фінансової 

теорії, її системоутворювальних доктрин лежить у площині нагромадження 

потенціалу суверенізації та самореалізації особистості, поглиблення на цій 

основі індивідуалізації суспільно-економічних, в тому числі фінансових, 

відносин. У цьому контексті зростає актуальність адекватного реагування 

фінансової науки на виклики сьогодення, імперативом якого стає готовність 

науковців-фінансистів змінювати існуючі теоретичні положення, 

поглиблювати тлумачення сутності фінансових категорій, перманентно 

відстежувати ефективність фінансової політики та обґрунтовувати шляхи 

підвищення її результативності. 

Для економіки України, що активно намагається інтегруватися в 

світогосподарські процеси, наслідки впливу фінансово-економічної кризи 

виявилися гостро вразливими, враховуючи недостатній рівень розвитку 

інституційного середовища та ринкових процесів. Природа та особливості 

сучасних кризових явищ призводять до необхідності переосмислення 

існуючих та пошуку нових концептуальних підходів до реалізації фінансової 

політики держави. Системний характер кризи в України зумовлює потребу 

посилення стимулюючої ролі фінансової політики, що формується шляхом 

взаємоузгодження заходів у досягненні спільних цілей, таких як 

збалансування доходів та видатків бюджету, зменшення податкового та 

боргового навантаження, підтримка стабільності національної грошової 

одиниці, зниження процентних ставок, зростання обсягів вітчизняного 

виробництва і зайнятості населення, забезпечення макрофінансової 

стабільності та відновлення структурно збалансованого економічного 

зростання тощо. 
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Теоретичною основою фінансової політики є концепції державних 

фінансів, вагомий внесок у розробку яких зробили такі відомі вчені: 

Ш.Бланкарт, Дж.Б’юкенен, А.Вагнер, К.Віксель, Дж.М.Кейнс, Е.Ліндаль, 

А.Маршалл, Р.Масгрейв, А.Пігу, А.Пікок, П.Самуельсон, Е.Селігмен, 

Дж.Стігліц, Дж.Гікс, Г.Шмольдерс, К.Шоуп та багато інших. 

Проблеми теорії і практики реалізації фінансової політики 

досліджували такі вітчизняні науковці, як О.Александров, М.Алексєєнко, 

В.Андрущенко, М.Богачевський, А.Буковецький, С.Буковинський, М.Бунге, 

О.Василик, О.Ватаманюк, І.Верба, В.Вишневський, В.Геєць, А.Даниленко, 

М.Дем’яненко, В.Дем’янишин, В.Д’яченко, Є.Іонін, І.Запатріна, В.Зимовець, 

Т.Єфименко, О.Ковалюк, М.Крупка, І.Кулішер, Л.Лазебник, Л.Лисяк, 

С.Лондар, І.Луніна, І.Лютий, Ф.Меньков, М.Мітіліно, В.Міщенко, 

І.Михасюк, О.Мозговий, С.Науменкова, Ц.Огонь, С.Огороднік, І.Озеров, 

С.Онишко, В.Опарін, К.Павлюк, Ю.Пасічник, Д.Полозенко, Б.Пшик, 

М.Романовський, М.Савлук, А.Соколовська, О.Стефанишин, В.Суторміна, 

В.Твердохлєбов, В.Федосов, Л.Ходський, І.Чугунов, С.Юрій, І.Янжул та 

інші. Незважаючи на важливість одержаних результатів, низка теоретичних, 

методологічних та прикладних аспектів вітчизняної фінансової політики в 

умовах сучасних суспільних трансформацій залишаються невирішеними. 

Передусім зростає необхідність глибшого теоретико-методологічного 

обґрунтування механізму реалізації фінансової політики держави в умовах 

фінансово-економічної нестабільності, глобалізаційних та інтеграційних 

процесів, вирішення науково-практичних проблем фінансового забезпечення, 

вибору найбільш дієвих інструментів фінансового регулювання та оцінки 

їхньої результативності. Це визначає актуальність теми дисертаційної 

роботи, її мету та основні завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету 

імені Івана Франка за напрямом ―Фінансові стратегії розвитку економіки 
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України‖ (реєстраційний номер 0112U004029), у межах якої автором 

проведено дослідження теоретико-методологічних основ та розроблення 

практичних рекомендацій щодо підвищення результативності механізму 

реалізації фінансової політики в Україні. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення існуючих і розроблення нових теоретико-методологічних засад 

фінансової політики та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення 

результативності механізму її реалізації в Україні з урахуванням 

загальноцивілізаційних тенденцій та національних особливостей. 

Для досягнення мети у роботі поставлено такі завдання: 

- систематизувати існуючі наукові підходи до розуміння змісту, 

складових та функціонального призначення фінансової політики; 

- розкрити роль концепцій державних фінансів як теоретичного 

підґрунтя реалізації фінансової політики; 

- визначити місце фінансової політики в системі економічної науки; 

- розкрити конфліктну сутність та забезпечувальну природу фінансових 

відносин; 

- обґрунтувати методологічні засади реалізації фінансової політики як 

системи діяльності; 

- розкрити сутність фінансової безпеки держави в середовищі реалізації 

фінансової політики та проаналізувати проблему суб’єктивізму в її 

оцінці; 

- дослідити механізм реалізації фінансової політики та здійснити 

діагностику його дієвості; 

- проаналізувати регуляторний потенціал податкової політики в Україні; 

- з’ясувати особливості вітчизняної бюджетної політики в контексті 

фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку держави; 

- дати оцінку компліментарності бюджетно-податкової і грошово-

кредитної політик як інструментів макроекономічного регулювання та 

впливу на конкурентоспроможність національної економіки; 
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- удосконалити методику оцінки результативності фінансової політики в 

Україні; 

- визначити пріоритетні напрями соціалізації фінансової політики 

держави в контексті євроінтеграції; 

- обґрунтувати імперативи реалізації вітчизняної фінансової політики на 

сучасному етапі глобалізації. 

Об’єктом дослідження є фінансова політика держави. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади фінансової 

політики та науково-прикладні аспекти підвищення результативності 

функціонування механізму її реалізації в Україні. 

Методи дослідження. У роботі використано як загальнонаукові, так і 

емпіричні методи досліджень: аналіз і синтез (під час дослідження 

економічної сутності фінансової політики); конкретизація і абстрагування 

(при виділенні характерних ознак фінансової політики та інструментів її 

реалізації); економіко-математичного моделювання (для виявлення зв’язків 

між інструментами фінансової політики та показниками макроекономічної 

динаміки, вивчення причинно-наслідкових зв’язків фінансової трансмісії в 

Україні); статистичні методи (під час кореляційно-регресійно аналізу впливу 

окремих чинників на основні показники фінансової політики); графічні (для 

наочного відображення тенденцій, одержаних залежностей та 

закономірностей реалізації фінансової політики в Україні); впровадження 

результатів дослідження в практику. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти 

України, аналітичні та інформаційні матеріали НБУ, Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства соціальної політики України, Державної служби статистики 

України, Рахункової палати України, Державної казначейської служби 

України, інших органів державної влади та управління, наукові публікації 

вітчизняних та зарубіжних фахівців, міжнародних фінансових організацій, 

інформація мережі Інтернет і ЗМІ. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у системному 

вирішенні важливої науково-прикладної проблеми – поглибленні існуючих 

та розробленні нових теоретико-методологічних засад фінансової політики 

держави, яка б відповідала викликам сьогодення, та обґрунтуванні 

практичних рекомендацій щодо підвищення результативності 

функціонування механізму її реалізації. 

До найвагоміших наукових результатів дисертації, що становлять 

наукову новизну, належать такі: 

уперше: 

- розроблено комплекс теоретичних і науково-методологічних положень 

щодо реалізації фінансової політики, в умовах сучасних геополітичних 

викликів, який ґрунтується на виявленні основних характерних ознак 

існуючих визначень поняття ―фінансова політика‖, обґрунтуванні 

виділення двох складових реалізації фінансової політики (фінансового 

забезпечення і фінансового регулювання), а також розкритті 

конфліктної сутності фінансових відносин. Це дало змогу узагальнити 

наукові підходи до тлумачення економічного змісту, структури та 

функціонального призначення фінансової політики держави; 

- запропоновано концепцію соціалізації фінансової політики в Україні, 

яка ґрунтується на необхідності збільшення частки оплати праці в 

структурі доходів населення, зменшення майнової нерівності, 

здійснення соціальних інвестицій та спрямована на забезпечення 

підвищення конкурентоспроможності особистості й суспільства в 

цілому; 

- розроблено науково-методичний підхід щодо дослідження величини 

граничної частки перерозподілу валового внутрішнього продукту 

(соціальних видатків зведеного бюджету) через зведений бюджет 

України за допомогою функції Перла-Ріда (логістичної кривої), що 

дало змогу визначити межі перерозподільної активності держави під 

час реалізації бюджетної політики; 
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- обґрунтовано напрями удосконалення податкової політики в контексті 

регулювання фіскального навантаження на основі застосування 

інструментарію диференціального числення. 

удосконалено: 

- теоретико-методологічні положення щодо економічного змісту поняття 

―фінансова політика‖ як творчої діяльності, а саме – реагування її 

організаторів на нелінійні процеси у відкритій соціально-економічній 

системі, вирішення проблеми стабілізації структурних зсувів, 

компенсації, нейтралізації ―шкідливих‖ коливань, створення 

додаткових гарантій збереження темпів зростання, повного виконання 

державних цільових програм соціально-економічного розвитку; 

- наукову аргументацію до тлумачення сутності поняття ―фінансова 

безпека‖. Запропоновано розглядати її у середовищі існування суб’єкта 

реалізації фінансової політики (уряду), що дає можливість 

об’єктивізувати фінансову безпеку держави; 

- методологічні засади реалізації фінансової політики, а саме врахування 

в процесі її організації: характеристик діяльності (особливості, 

принципи, умови, норми); логічної структури діяльності (cуб’єкт, 

об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат); часової структури 

діяльності (фази, стадії, етапи). Це створює передумови для 

застосування проектно-технологічного виду організації фінансової 

діяльності держави. 

одержали подальший розвиток: 

- науково-методичний підхід до функціональної діагностики механізму 

реалізації фінансової політики, особливістю якої є застосування логіки 

фінансової трансмісії, оцінки взаємозв’язку інструментів бюджетно-

податкової і грошово-кредитної політики та їхнього впливу на цільові 

макроекономічні показники. Це дає змогу виявити пріоритети 

фінансового регулювання розвитку національної економіки; 
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- обґрунтування інструментарію оцінки результативності фінансової 

політики, а саме – використання процедури верифікації фінансових 

планів для оцінки активності суб’єктів, які реалізують фінансову 

політику та внесення коректив щодо підвищення ефективності 

державного управління в цілому; 

- емпіричні оцінки взаємозв’язку показників обсягу інвестицій в 

основний капітал за рахунок коштів державного бюджету та критеріїв 

їхнього регіонального розподілу (ефективності освоєння інвестицій, 

рівності регіонів, забезпеченості основним капіталом та стабільності 

інвестування). Це дало змогу розробити практичні рекомендації щодо 

удосконалення державної інвестиційної політики в Україні; 

- підходи до обґрунтування причин фіскалізму фінансової політики в 

Україні шляхом побудови ―піраміди фінансових потреб держави‖. 

Доведено, що ієрархія фінансових потреб держави повинна мати 

наступну послідовність (відповідно до ―Закону зростання потреб‖): 

фінансове забезпечення діяльності держави, досягнення стабільності 

джерел фінансування, фінансове регулювання, досягнення високої 

ефективності фінансової політики, відповідність фінансової політики 

цілям сталого розвитку національної економіки; 

- теоретико-методологічні підходи до обґрунтування впливу видатків 

зведеного бюджету та їх структури на загальну факторну 

продуктивність, оцінки компліментарності бюджетно-податкової та 

грошово-кредитної політик як інструментів макроекономічного 

регулювання та їх впливу на конкурентоспроможність вітчизняної 

економіки з використанням кореляційно-регресійного аналізу та 

економіко-математичного моделювання. За результатами розрахунків 

уточнено причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними 

параметрами та виявлено нові закономірності впливу фінансової 

політики на динаміку соціально-економічного розвитку України. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульована у дисертаційній роботі сукупність теоретико-методологічних 

положень, висновків, методичних і практичних рекомендацій створює 

наукове підґрунтя для удосконалення механізму реалізації фінансової 

політики в Україні. Основні результати дослідження дають змогу системно 

розв’язувати проблеми з підвищення стратегічної результативності 

механізму реалізації фінансової політики. Окремі висновки та рекомендації, 

викладені в дисертації, застосовано зокрема в діяльності: Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (Довідка № 4602-04/44001-16 від 

21.11.2012), Міністерства соціальної політики (Довідка № 763/04/67-12 від 

02.11.2012), Урядового уповноваженого з питань співробітництва з 

Російською Федерацією, державами учасницями Співдружності незалежних 

держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими 

регіональними об’єднаннями (Довідка №4503-04/43323-16 від 16.11.2012), 

Головного фінансового управління Львівської обласної державної 

адміністрації (Довідка  № 10-16 від 19.04.2012), Головного управління 

економіки та промислової політики Львівської обласної державної 

адміністрації (Довідка № 1/32/1127 від 29.03.2012), Територіального 

управління Рахункової Палати по Львівській, Волинській, Рівненській, 

Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (Довідка № 

22-19/340 від 02.10.2014), Міністерства фінансів України (Довідка № 11000-

07/1366 від 06.10.2014). 

Основні теоретичні й методичні підходи та висновки дисертаційної 

роботи використовують у навчальному процесі кафедри фінансів, грошового 

обігу і кредиту, а також Інституту післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені 

Івана Франка для розроблення методичного забезпечення і викладання 

навчальних дисциплін: ―Інвестування‖, ―Стратегічне управління фінансами‖, 

―Податкова політика‖, ―Бюджетний менеджмент‖(довідка № 105 від 

18.12.2012 та довідка № 3845-М від 10.09.2014). 
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Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, висновки та 

практичні рекомендації, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З 

наукових праць, які вийшли у співавторстві, у дисертаційній роботі 

використано лише ідеї та результати, які становлять особистий внесок 

автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення результатів 

наукового дослідження, викладені у дисертаційній роботі, та можливості 

їхнього практичного застосування обговорювались та отримали позитивну 

оцінку на: Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів, молодих учених ―Проблеми ефективного функціонування 

підприємств в сучасних умовах‖ (Севастополь, 2003); Міжнародній науково-

практичній конференції ―Ринкова трансформація економіки України: теорія, 

практика, перспективи‖ (Львів, 2003); Міжнародній науковій конференції 

―Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє‖ (Львів, 2005); IV 

Міжнародній науково-практичній конференції ―Теорія і практика 

економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи 

розвитку‖ (Тернопіль, 2006); ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених і студентів ―Актуальні проблеми економічного і 

соціального розвитку виробничої сфери‖ (Донецьк, 2006); Міжнародній 

науково-практичній конференції ―Управління інноваційним процесом в 

Україні: проблеми, перспективи, ризики‖ (Львів, 2006); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції ―Актуальні проблеми муніципального 

управління‖ (Київ, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції 

―Фінансові ресурси регіону: організація та управління‖ (Івано-Франківськ, 

2007); Міжнародній науково-практичній конференції ―Забезпечення сталого 

розвитку банківської діяльності‖ (Київ, 2007); Міжнародній науково-

практичній конференції ―Стратегія розвитку України в глобальному 

середовищі‖ (Сімферополь, 2007); Круглому столі ―Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку фінансово-банківської освіти та науки в Україні‖ 

(Львів, 2009); Міжнародній науково-практичній конференції ―Добробут націй 
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в умовах глобальної нестабільності‖ (Одеса, 2012); Міжнародній науково-

практичній конференції ―Проблеми та перспективи розвитку економіки в 

сучасному суспільстві‖ (Росія, м. Москва, 2012); Міжнародній Масариковій 

конференції (Чехія, м. Градец-Кралови, 2012); XII Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції ―Розвиток України в ХХІ столітті: 

економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми‖ 

(Тернопіль, 2012); Міжнародній науково-практичній конференції ―Фінансова 

безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та 

перспективи‖ (Полтава, 2012); Міжнародній науково-практичній конференції 

―Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України‖ 

(Київ, 2012); Міжнародній науково-практичній конференції ―Стратегічні 

напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 році‖ (Київ, 

2013); Всеукраїнській науково-практичній конференції ―Потенціал стійкого 

розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем‖ 

(Сімферополь-Гурзуф, 2013); щорічних звітних науково-практичних 

конференціях викладачів і аспірантів економічного факультету; наукових 

семінарах кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського 

національного університету імені Івана Франка (2004-2014 рр). 

Публікації. Основні положення наукового дослідження опубліковані 

дисертантом у 52 наукових працях, з них: одноосібна монографія, участь у 2-

х колективних монографіях; 28 статтей у наукових фахових виданнях 

України, в тому числі 4 статті у наукометричних виданнях; 1 колективний 

навчальний посібник і 1 колективний підручник (з грифами МОН України); 

19 – в інших наукових виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 457 сторінок, у тому числі основний текст – 364. 

Дисертація містить 14 таблиць і 18 рисунків. Список використаних джерел 

включає 376 найменувань на 37 сторінках; 22 додатки податно на 44 

сторінках. 
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РОЗДІЛ І. НАУКОВІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

1.1. Сутнісно-функціональна характеристика фінансової політики 

 

В економічній літературі нема єдиних підходів до визначення сутності 

фінансової політики, її специфічних ознак, напрямків формування та 

реалізації. На наш погляд, вихідною точкою дослідження є осмислення 

поняття ―фінансова політика‖, що складається з двох слів, іменника 

―політика‖ та прикметника ―фінансова‖. В їх поєднанні головне значення має 

слово політика. 

Так історично склалося, що в усіх слов’янських і багатьох 

європейських мовах поняття politics і policy передаються одним і тим же 

словом – політика, politik, politique і т. д. Однак в наукових дослідженнях 

необхідно розмежувати два терміни ―політика‖ (англійською мовою ―politics‖ 

і ―роlісу‖), зазначаючи, зокрема, що перший стосується ―боротьби за 

вербування [політичних] прихильників», тоді як другий – ―узгодженого, 

обміркованого вибору‖. Немає сенсу додавати до першого терміну якісь 

додаткові уточнення, тоді як другий вживається з різними прикметниками 

(―публічна‖, ―державна‖, ―урядова‖, ―фінансова‖, ―податкова‖ тощо). 

В основі політики – передусім економіка, економічні явища і процеси; 

економічні потреби; інтереси та цілі. Водночас політика розвивається за 

властивими їй законами і закономірностями й активно впливає на економіку. 

Політика та економіка – найважливіші підсистеми суспільства. В 

найбільш загальному розумінні функції економічної підсистеми зводяться до 

матеріального забезпечення життєдіяльності суспільства, а функції політики 

направлені на забезпечення стабільності і нормального розвитку суспільної 

системи, регулювання та збереження у ній визначеного порядку. 

Якщо прийняти за основу твердження, що політика – це активна форма 

діяльності соціальних суб’єктів щодо реалізації власного інтересу в 
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конкурентному середовищі позицій і виражається вона в конкретних 

вчинках, то неважко зрозуміти, що сферою політичної діяльності є сфера 

взаємодії різноманітних інтересів в усіх галузях суспільного життя. Тому, 

цілком виправданим є вживання таких словосполучень, як ―економічна 

політика‖, ―фінансова політика‖, ―соціальна політика‖ і т.п. 

Проаналізуймо, що саме люди намагаються позначити словом 

―політика‖? Можна побачити три центральні елементи вживання цього 

терміну: повноваження, експертні знання і порядок. Такі атрибути політики 

цілком притаманні й іншим управлінським заходам – стратегічним планам, 

урядовим програмам і поточним (щоденним) рішенням. І все ж вона якісно 

відрізняється від них. (Див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

ПОРІВНЯННЯ ПОЛІТИКИ (ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ) ТА СТРАТЕГІЧНИХ 

ПЛАНІВ/УРЯДОВИХ ПРОГРАМ 

Стратегічні плани/урядові програми Політика 

1. Дослідження кожного стану – конкретне в часі, 

просторі, навколишньому середовищі. 

1. Дослідження поточного стану в динаміці, з 

прицілом на конкретний предмет політики та на 

досягнення певного стану суспільства. 

2. Пошук альтернатив, відбір за жорсткими 

критеріями, подання на розгляд і затвердження 

органами управління лише найкращої з них. 

2. Обмежений пошук альтернатив, їх оцінка і 

подання органам управління суспільним життям 

усіх можливих альтернатив. 

3. Підготовка чіткого плану. 3. Розробка загального меморандуму, проектів 

політичних документів та/або законів. 

4. Змінний клієнт (наприклад, конкретний 

персональний склад Кабінету Міністрів), цілі 

заздалегідь визначені. 

4. Клієнт – суспільство, державні чи муніципальні 

органи; цілі встановлюються в процесі розробки 

принципів політики. 

5. Орієнтація на предмет. 5. Орієнтація на проблему чи мету (конфлікти та 

нереалізовані можливості). 

6. Заздалегідь визначені часові рамки. 6. Часові рамки не визначені. 

7. Аполітичний підхід до процесу здійснення. 7. Політизований підхід до розробки і здійснення. 

 

Особливо важливим, в контексті нашого дослідження, є те, що цілі та 

принципи політики є предметом політичної боротьби окремих партій чи 

суспільних груп, що обстоюють свої інтереси, і можуть змінюватись, 
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зокрема, в результаті виборів представницьких органів влади, тоді як 

конкретне втілення цих принципів має бути достатньо послідовним і 

стабільним, оскільки внесення політичної боротьби в процес державного 

управління спотворюватиме і його здійснення, і результати, і може призвести 

до катастрофічних наслідків. 

Слід також відзначити колективність (наявність різноманітних дійових 

осіб) політики – на відміну від розробки урядових програм, стратегічних 

планів і тим більше поточних управлінських рішень. Опора на широке коло 

дійових осіб забезпечує послідовність і комплексність заходів політики та 

запобігає різким змінам політики в разі зміни політичної кон’юнктури 

(наприклад, призначення нового міністра чи обрання нового президента 

країни). 

Необхідно також уточнити концептуальну відмінність між термінами 

―публічна‖, ―державна‖ та ―урядовая‖ політика. Термін ―публічна політика‖ 

(Public Policy) означає, що сукупність цілей, цінностей, підходів і дій 

легалізується органами управління суспільним життям і легітимізується 

народом (грецькою мовою – publica) відповідно до основних принципів 

демократії, тобто, народовладдя. На противагу цьому, термін ―державна‖ або 

―урядова‖ політика (англійською мовою – ―Governmental Policy‖ на 

противагу до ―Public Policy‖) означає, що рішення стосовно управління 

суспільним життям ініціюються, розробляються і здійснюються переважно 

органами державної влади і, що природно, в інтересах державної влади. Цю 

політику відрізняє обмеження цілей та часової перспективи терміном 

перебування при владі конкретних осіб чи політичних сил, звуження кола 

дійових осіб політики, заміна політичності, як узгодження інтересів, 

політизацією. В такому контексті розробка і здійснення політики зводиться 

фактично до розробки й реалізації урядом програм і стратегічних планів. 

Урядова політика, тобто, конкретні програми і плани, а також організаційна 

система їх розробки та впровадження за теорією повинна підпорядковуватись 
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публічній політиці, розробленій за участю різноманітних субєктів і 

затвердженій представницьким органом. 

Класична послідовність етапів розробки і здійснення політики має 

такий вигляд: 

Ідентифікація проблеми – аналіз відповідної проблемної ситуації, 

визначення проблеми по суті та її формулювання для політики. 

Контекстуалізація політики – визначення цілей, вивчення об’єктивних 

та суб’єктивних умов здійснення політики – хто братиме участь, на кого 

вплине політика, які сфери суспільного життя і як заторкатиме. В результаті 

цих дій отримуємо перше наближення характеристик політики. 

Формулювання політики – розробка можливих альтернатив, 

прогнозування майбутніх наслідків кожної з них і вибір оптимального 

варіанту політики. 

Затвердження політики – передача рекомендацій до органів прийняття 

рішень, доробка основних положень і деталей публічної політики в органах 

державного управління. Політична боротьба представників різних суспільних 

і політичних сил може суттєво змінити початкові пропозиції аналітиків або 

взагалі спричинити до відмови від внесення будь-яких змін у діючу політику 

(так званий ―нульовий варіант‖ або ―неприйняття рішень‖). 

Заходи політики – створення чи уповноваження спеціальних 

адміністративних органів, залучення ресурсів, введення нових або зміна 

існуючих стандартів, коротше кажучи, здійснення конкретних заходів 

політики. 

Моніторинг політики – відстеження якості та відповідності фактичної 

публічної політики прийнятим рішенням. В демократичному суспільстві 

моніторинг здійснюється як органами управління політикою, так і 

незалежними агенціями та аналітичними центрами. 

Оцінювання політики – систематична оцінка якості й ефективності 

політики, результатів здійснення для вивчення її впливу на суспільство та 
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вироблення рішень стосовно подальшої її реалізації, зміни, скасування чи 

переорієнтації. 

В науковій літературі наводиться також циклічна структура процесу 

розробки і здійснення публічної політики. Циклічна модель підкреслює 

суттєву спадковість у здійсненні політики, неминучу інерційність реагування 

на суспільні зміни, прояв традиційності у вирішенні суспільних проблем, 

визначених органами ухвалення рішень. Крім того, вона краще пояснює, 

яким чином ініціюється зміна публічної політики: проблема не надходить 

звідкись ―ззовні‖, а виявляється в результаті повсякденних рутинних 

процедур, рішень і дій. 

Розглядаючи політику як діяльності особливого виду необхідно 

звернути увагу на її основні характеристики а саме: багатосуб’єктність та 

конкурентність; визначальна роль майбутнього: в ядрі політики виявляється 

проектне (в широкому розумінні) мислення; спільність для всіх учасників 

політичної боротьби ―сфери інтересів‖ при відмінності уявлень про її 

майбутнє та шляхах його досягнення; двохвекторність: вектор politics 

скерований на противників, policy – на спільну для всіх ―сферу інтересів‖; 

неподільність сфери інтересів, незнищуваність противника; як наслідок 

попереднього – вимушений характер. Перераховані характеристики можна 

розуміти і як необхідні умови здійснення політичної діяльності. Якщо хоча б 

одна з умов не виконується, не слід називати те, що відбувається політикою. 

В більшості літературних джерел політика трактується як діяльність. 

Зокрема можна навести наступні визначення політики, а саме: цілі та 

завдання, що їх ставлять суспільні класи, партії в боротьбі за свої інтереси; 

методи і засоби досягнення цих цілей і завдань1; сфера людської діяльності
2
; 

цілеспрямована колективна дія щодо узгодження інтересів, пов’язаних із 

                                                 
1
 Новий тлумачний словник української мови у трьох томах. / Укладачі В. Яременко, О. Сліпушко. Т. 2. – К., 

Вид-во ―АКОНІТ‖. – 2001. – С. 776; Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р.Дяківа. – 

К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – С. 462. 
2
 Плескач В.Л. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку / В.Л. 

Плескач, А.В. Кулик // Фінанси України. – 2009. – №10. – С. 27 
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розподілом ресурсів та благ
3
; організаційна, регулятивна і контрольна сфера 

суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяльність
4
; діяльність 

органів державної влади та державного управління, що визначається їх 

інтересами та цілями
5
; діяльність класів, соціальних верств, груп та 

індивідів
6
; людська діяльність, пов’язана з прийняттям та реалізацією рішень 

людьми, які наділені повноваженнями зі сторини суспільства, для якого та 

від імені якого вони приймаються
7
; діяльність державних органів, партій, 

суспільних груп в сфері владних відносин, націлена на реалізацію своїх 

інтересів.
8
; участь в справах держави, направлення держави, визначення 

форм, завдань, змісту діяльності держави.9 

Прикметник ―фінансова‖ у терміні ―фінансова політика‖ вказує на 

сферу докладання зусиль у процесі управління й окреслює використовувані 

для її реалізації важелі. Походження цієї ознаки можна пояснити так. 

Розпочинаючи дослідження на фінансову тематику важливе значення 

має розробка терміносистеми – системи термінів у певній галузі, підгалузі 

наукового або технічного знання, що обслуговує наукову теорію або 

концепцію. Джерелом бюдь-якої терміносистеми є термінологія. Але, на 

відміну від термінології, терміносистема формується не разом з 

формуванням певної науки, а відповідно до етапів формування теорій або 

концепцій цієї науки. 

Розрізняють три методи конструювання терміносистем: ієрархічний, 

генетичний, операційний. Найбільш цікавим в контексті нашого дослідження 

                                                 
3
 Іванілов О. Принцип альтернативності як чинник функціонування сучасних політичних систем / О. 

Іванілов // Політичний менеджмент. – 2008. – №5. – С. 26 
4
 Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. 

Бобкіна, В.П. Горбатенко. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – С. 497 
5
 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М.: Институт новой 

экономики, 2007. – С. 818; Экономическая энциклопедия / Науч. ред. совет изд-ва ―Экономика‖; Ин-т экон. 

РАН; Гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: ОАО ―Издательство ―Экономика‖, 1999. – С. 565; Енциклопедія 

бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р.Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – С. 462. 
6
 Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник : У 2 т. Т. 2 / 

За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – С. 126. 
7
 Политическая энциклопедия. В. 2 т. Т. 2 / Нац. обществ.-наукч. фонд; Рук. проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-

ред. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2000. – С. 156 
8
 Хохлов Н. П. Экономическая политика: Учебное пособие. – Х.: ИД ―ИНЖЕК‖, 2005. – С. 9 

9
 Философский словарь. / Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина (Изд. 2-е, испр. и доп. ). – М., Политиздат, 

1968. – С. 280 
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є генетичний метод. Він передбачає виділення похідних термінів з основних 

за принципом ―об’єкт–ознака–процес‖, тобто в нашому випадку ―фінанси–

фінансовий–фінансування‖. 

Логіка взаємозв’язку основних фінансових понять та категорій 

наведена на рис. 1. 

Фінанси (категорія)

Фінансові концепції, 

як складові 

економічних теорій
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Рис. 1.1. Взаємозв’язок основних фінансових понять та категорій 

Отже саме час перейти до аналізу дефініцій терміну ―фінансова 

політика‖. Розуміння фінансової політики є предметом найрізноманітніших 

трактувань (Додаток 1). Їх аналіз показує, що основним напрямом його 

еволюції став поступовий перехід від її звуженого трактування як системи 

управління для забезпечення реалізації функцій, покладених на публічні 

союзи, до її визначення як виду діяльності на різних рівнях управління 

економікою. 

На нашу думку, фінансова політика – це поняття, яке синтезує в собі 

надбудовні управлінські та базові фінансові відносини, виникаючі в процесі 

акумуляції державних доходів, свідомого, цілеспрямованого впливу держави 

на суспільне відтворення шляхом використання функціональних 
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можливостей категорії ―фінанси‖ та системи обслуговуючих її категорій 

управління (фінансового права, фінансової системи, фінансового механізму). 

Мета цієї діяльності – фінансове забезпечення синхронного перебігу 

параболічних подій з інтенсифікацією процесів обміну-перерозподілу 

(розподілу-перерозподілу) фінансових ресурсів, досягнення високої 

конкурентоспроможності національної економіки на основі формування 

складноорганізованих структур-атракторів, імплементації моделі 

економічного зростання, запровадження безперервного експрес-регулювання 

й прогнозування макроекономічних показників та показників фінансової 

динаміки. 

Критеріями структуризації фінансової політики можуть бути: її цілі та 

функціональна схема системи управління
10

, а також напрями, форми, 

складові частини
11

. На рисунку 1.2. наведений один із можливих варіантів 

складових фінансової політики. Інші варіанти подані у Додатку 2. 

                                                 
10

 Лазебник Л.Л. Сутність та компоненти фінансової політики / Л.Л. Лазебник // Фінанси України. – 2006 –  

№1. – С. 73 
11

 Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В.В. Зимовець ; НАН України ; Ін-т 

екон. та прогнозув. – К.. 2010. – С. 42 
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Рис. 1.2. Складові фінансової політики.
12
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Розробка та наукове обгрунтування концептуальних засад фінансової 

політики потребує чіткого визначення ролі і місця держави в економічному 

розвитку. 

Як відомо обгрунтуванням діяльності уряду є ринкові невдачі. Але 

навіть якщо економіка була б парето-ефективною, існують ще два аргументи 

на користь втручання держави. По-перше, конкурентний ринок може 

породити соціально небажаний розподіл доходу. І по-друге, дехто вважає, що 

навіть добре поінформовані люди не приймають правильних рішень щодо 

споживання і нагромадження
13

. 

Тема ролі держави в економіці – то зменшення, то збільшення 

інтервенціонізму – постійно присутня в економічній літературі. Різниця в 

поглядах полягає в тому наборі та обсязі функцій, які визнаються за 

державою
14

 
15

 
16

. 

Назвемо основні з цих функцій (в міру зменшення кількості 

прихильників їх включення в обов’язки держави): 1) формування 

законодавства, забезпечення законності та правопорядку, вирішення спорів 

на основі законів (суд), примушення до виконання законів та судових рішень 

(це, власне, робота держави як ―нічного сторожа‖); 2) оборона та безпека, 

захист від зовнішніх загроз; 3) забезпечення макроекономічної стабільності – 

недопущення інфляції, стійкість національної валюти; 4) сприяння 

формуванню інститутів, корисних для розвитку економіки та суспільства, їх 

адаптація до умов, що змінюються, проведення необхідних реформ; 5) 

надання публічних послуг, крім оборони та забезпечення правопорядку, це – 

охорона здоровя, освіта і т.п. з метою надання їх більш широкому колу 

громадян, ніж тим, що в стані оплачувати їх по реальній вартості; 6) захист 

соціально незахищених верств населення, надання їх соціальних гарантій; 7) 

                                                 
13

 Стігліц Д. Економіка державного сектору / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1998. – С. 

125 
14

 Субботин Г. Инвестиционная деятельность в новых условиях / Г. Субботин // Плановое хозяйство. – 1990. 

– №12. – С. 52 
15

 Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник / За ред. З.Г. 

Ватаманюка та О.З. Ватаманюка. – Львів: ―Інтелект-Захід‖, 2008. – С. 125 
16

 Сарана О.Ю. Зміна економічних функцій держави під впливом глобалізації світової економіки / О.Ю. 

Сарана // Економіка, Фінанси, Право. – 2009. – №. 12. – С. 5 
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захист природи, забезпечення екологічної безпеки; 8) сприяння розвитку 

економіки, ефективним змінам в її структурі (це як раз і називають звичайно 

структурною або промисловою політикою); 9) попередження чи усунення так 

званих ―провалів ринку‖, в тому числі за допомогою прямого державного 

контролю над цінами, зарплатою, нормуванням споживання визначених благ 

і т.п.; 10) державне підприємництво, тобто володіння і управління 

компаніями, що виробляють товари та послуги, як також можуть 

вироблятися приватними компаніями. Список, звичайно, можна доповнювати 

і уточняти, але основні функції держави тут перераховані. 

Перші три функції – ліберальний мінімум. Четверта функція 

виконується в міру необхідності. Функції 5–7 характерні для розвинутої 

соціальної держави, здатної направляти значні кошти на соціальні та 

екологічні цілі. Через ці функції, проходить межа між лібералами та 

дирижистами
17

. 

У загальному вигляді систему державного регулювання соціально-

економічного розвитку можна подати так: 

 

Довгострокове 

прогнозування

Вибір стратегічних 

пріоритетів

Програмування

(державні цільові 

програми і 

проекти)

Середньострокове 

прогнозування

Короткострокове 

прогнозування

Середньострокове 

планування

Індикативне 

планування

Моніторинг макропоказників

Система макромоделей і балансів
 

Рис. 1.3. Система державного регулювання  

соціально-економічного розвитку.
18
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С. 5 
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Державне регулювання економіки пов’язане з виконанням державою 

комплексу властивих їй економічних функцій, найважливішими з яких 

сьогодні є: забезпечення конкурентоздатності економіки та захист 

національного виробництва; забезпечення процесу соціально справедливого 

перерозподілу доходів та національного багатства; згладжування впливу 

економічних циклів на національну економіку.
19

 

У системі економічного кругообігу держава виконує дві функції: 

перерозподільчу і стабілізаційну. Перерозподільча функція держави 

пов’язана з перерозподілом доходів (між приватним сектором економіки та 

виробництвом суспільних благ; між заможними й незаможними 

громадянами). Стабілізаційна функція держави спрямована на пом’якшення 

економічних коливань. Вона реалізується через стабілізаційну політику, 

двома складовими якої є фіскальна і монетарна політика
20

. 

Отже, запорукою подальшого успіху ринкових трансформацій є 

розширення та ускладення регуляторних функцій держави у наступних 

напрямах: 

- створення відповідних умов для реалізації особистості, 

забезпечення мінімальних соціальних гарантій, підтримка 

малозабезпечених верст населення; 

- забезпечення ефективного відтворення капіталу, інвестиційна 

підтримка розвитку некомерційних сфер (виробничої 

інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, фундаментальної 

науки, природоохоронних структур тощо); 

- моніторинг фінансової політики, проведення ряду заходів щодо 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, 

освоєння нових ринків збуту. 

                                                                                                                                                             
Плескач, А.В. Кулик // Фінанси України. – 2009 – №10. – С. 30 
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Тепер саме час пояснити, що ми розуміємо під реалізацією фінансової 

політики. На нащу думку це процес, що складається з наступних трьох 

етапів: 1) розробка науково-обгрунтованої концепції розвитку фінансів, яка 

формується на основі вивчення вимог економічних законів, всестороннього 

аналізу перспектив вдосконалення виробництва та стану потреб населення; 2) 

визначення основних напрямів використання фінансів на перспективу та 

поточний період, тобто випрацювання стратегії та тактики фінансової 

політики; 3) Власне здійснення практичних дій, направлених на досягнення 

поставлених цілей. 

В процесі реалізації фінансової політики існують чотири фактори, що 

утворюють передумови провалу державних проектів: 1) адміністративне 

рвіння, бажання чиновників відзначитися при надзвичайно спрощеному 

уявленні про об’єкт їх зусиль; 2) ―високий модернізм‖ (перебільшення віри 

технократів в переваги наукової раціональності та планування) – характерна 

особливість політико-адміністративного мислення індустріальної епохи; 3) 

авторитарна держава, що дає силу сконцентрованій владі для реалізації 

амбіційних проектів та недопускаючу їх критику; 4) пригнічене громадянське 

суспільство.
21

 

Як відомо сутність явища проявляється через його функції. Питання 

про функції фінансової політики є дискусійним і має, на наш погляд, не лише 

теоретичне значення. Відповідь на нього відображає глибину розуміння 

сутності фінансових відносин та методів посилення їх впливу на розвиток та 

ефективність економіки. 

До першочергових функцій фінансової політики слід віднести такі: 

1) регламентувальну, яка формує в суспільстві несуперечливе 

розуміння необхідності проектування та негайного 

запровадження макроекономічних конструкцій – структур-

                                                 
21
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атракторів (штучних макроструктур або системотворних 

регуляторів); 

2) світоглядну, яка зумовлює необхідність на сучасному етапі 

активного втручання державних органів влади в економічні 

процеси; 

3) методологічну, яка забезпечує адекватне розуміння 

представниками державних управлінських структур завдань 

держави; 

4) координаційно-коригувальну, яка узгоджує діяльність усіх 

суб’єктів управління стосовно досягнення визначених 

цільових показників; 

5) мобілізаційну, спрямовану на розроблення системи 

ефективного управління реальним сектором економіки; 

6) організаційну, яка формує єдину систему державного 

моніторингу результативності провадження інноваційно-

інвестиційної діяльності; 

7) прогностичну, яка відповідає за моделювання 

макроекономічної динаміки. 

Слід погодитися з думкою В.В. Микитенка, що процеси самоорганізації 

в економічному середовищі історично виникають задовго до цілісного 

конституювання організаційних структур управління фінансовими 

процесами, структур, які мають переважно об’єктивну основу виникнення, 

але здебільшого суб’єктивний характер впливу на економічні й суспільні 

явища. Тому цілком виправданим в аналізі сучасної фінансової політики для 

розроблення комплексу форм і дієвих заходів є умовне відмежування 

самоорганізаційних засад її виникнення і подальшої еволюції від, неминучих 

організаційних доповнень у вигляді стійких макроструктур. Отже, державні 

механізми забезпечення економічного розвитку доцільно віднести до штучно 

організованих факторів оптимізації сучасної фінансової політики. 
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Складноорганізованим системам, у тому числі економічним 

(фінансовим), а тим більше їхнім похідним – структурам-атракторам, 

неможливо нав’язати абстрактно сконструйовані чи ―безумовно 

прогресивні‖, з погляду розробників, шляхи їхнього розвитку. Швидше 

необхідно зрозуміти внутрішньосистемні тенденції зародження і подальшого 

розгортання складних процесів і явищ, а не виводити/спрямовувати системи 

на штучні шляхи еволюції. 

Тому фінансову політику як своєрідний вид діяльності, який межує з 

творчістю, доцільно представити як реакцію її організаторів на нелінійні 

процеси у відкритій багатокомпонентній системі, що виконує подвійне 

навантаження стосовно забезпечення загальноекономічного прискорення: по-

перше, розв’язує проблему стабілізації структурних зсувів, компенсації, 

нейтралізації ―шкідливих‖ (з погляду системної стійкості) коливань, 

створення додаткових гарантій збереження темпів зростання і приросту, 

повного виконання державних цільових програм розвитку певних видів 

економічної діяльності відповідно до визначених стратегією макросистемної 

еволюції орієнтирів; по-друге, зазначений вид політики виступає в ролі 

збудника, спрямованого на посилення хаотичних внутрішньосистемних 

ознак, а отже, на динамічне нав’язування системі в разі ослаблення іншої її 

організаційної якості з одночасним використанням можливостей і резервів 

самоорганізації. 

 

1.2. Фінансова політика в системі економічної науки. 

 

Принципи структуризації і відповідно три складові частини 

економічної науки вперше були обґрунтовані і досліджені відомим 

англійським економістом Джоном Невілом Кейнсом у його роботі ―Предмет і 

метод політичної економії‖ (1891). А суть кожної з цих частин 

сформульована ним у такий спосіб: ―позитивна наука... сукупність 

систематичних знань, що відносяться до того, що є; нормативна або 
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регулятивна наука... сукупність систематичних знань, що відносяться до 

того, що повинно бути...; мистецтво... система правил для досягнення даної 

мети‖.
22

 

Зміст фінансової політики, її основні напрямки грунтуються на 

теоретичних концепціях, які визначають ступінь участі держави в управлінні 

економікою. Місце політики у фінансовій науці полягає у цілепокладанні, 

врахуванні граничних можливостей впливу фінансових явищ на економічні 

операції, проектуванні фінансових заходів, визначенні використовуваних для 

її реалізації інструментів та виборі індикаторів для моніторингу її 

реалізації.
23

 

Оскільки фінансова наука розвивалася у складі політичної економії, то 

на неї мали вплив різні економічні школи, які формувалися на окремих 

етапах суспільного розвитку. (Див. рис. 1.3.) 

У монографії ―Фінансова думка України‖
24

 (2010) за науковою 

редакцією доктора економічних наук, професора В.М. Федосова до них 

відносяться: класична та неокласична наукові школи фінансової думки 

(попередники англійської класичної політекономії, класична школа, 

історична школа, маржиналізм), макроекономічні теорії фінансів 

(кейнсіанська наукова школа, посткейнсіанство, монетаризм. грошова 

домінанта, фінансові пріоритети сучасного монетаризму, нова класична 

макроекономіка, фінансово-інституціональна архітектоніка, концепція 

фінансового регулювання в умовах глобалізації). (Додаток 3.) 
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Рис. 1.3. Родове дерево теорій фінансової науки25. 

 

Окремо слід зупинитися на співвідношенні політекономії та 

прикладних теорій (зокрема фінансової), що змінюється залежно від 

циклічності розвитку економічної реальності. Йдеться про те, що 

затребуваність у політекономії, її методологічних (теоретичних) 

узагальненнях суттєво зростає в умовах структурної перебудови економічних 

процесів і відповідного оновлення методологічних (теоретичних) основ 

економічного аналізу. Коли економічна теорія оперує сталими поняттями, 

вона може не звертатися до теоретичного доробку політекономії. У 

відповідній ситуації прикладні економічні теорії здатні розвиватися, 

спираючись на накопичений методологічний (теоретичний) потенціал, на 

самовдосконалення. 

Динамічний розвиток суспільства приводить до того, що змін зазнають 

не лише зовнішні форми прояву, функціональні зв’язки, але і сутність 

системи суспільно-економічних відносин. Зміна сутності виражається у зміні 
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формоутворення, функціональних зв’язків, що робить старі уявлення про 

функціонування системи непридатними для розв’язання практичних завдань. 

Незважаючи на те, що цілковите панування в теорії та концепціях 

міжнародних фінансово-економічних організацій належало мейнстриму, у 

світі, як уже зазначено, існує безліч неортодоксальних і альтернативних 

економічних підходів і течій
26

. 

Принципи ―методологічного індивідуалізму‖, конкуренції та прагнення 

до корисності склали та складають основу неокласичної, а сьогодні і 

неоінституціональної економічної теорії. Можливі альтернативи: теорії 

економічної діяльності в яких індивіду приписуються ―базові інстинкти‖ 

іншого виду – прагнення до кооперації, співробітництва тощо; концепція 

―економічної соціодинаміки‖ у якій обгрунтовується принцип 

комплементарності індивідуальної та соціальної корисності; розробки в руслі 

інституціонального підходу де зявляється можливість елімінувати вплив 

поведінкових характеристик27. 

На рубежі ХІХ та ХХ століть зародилося та оформилося два основних 

напрямів економічної науки, характерні для усього наступного періоду 

розвитку, включаючи й сучасність – маржиналістське та соціально-

інституціональне.
28

 

Теоретичні положення і моделі, які розробляються представниками 

фінансової науки, є реальною прагматичною основою державної фінансової 

політики. Розширюється коло і спектр досліджень, пов’язаних із 

розробленням різних форм і методів фінансової політики, способів 

ефективного впливу фінансів на реальне господарство, нагромадження й 

інвестиції, підвищення конкурентоспроможності на світових ринках, 

макрофінансову стабілізацію і на економічне зростання в цілому. 
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Дж. Н. Кейнс, і А. Маршалл підкреслювали обмеженість практичного 

застосування чистої теорії і розглядали економічну політику як мистецтво, 

що стоїть осторонь позитивної та нормативної науки29. 

Складність ситуації в якій опинилася наша держава після розпаду 

СРСР, полягала в тому, що неможливо було скористатися для побудови нової 

економічної політики класичними теоріями та концепціями. 

З розвитком ринкових реформ в Україні інтерес до досягнення 

маржиналістського напряму в економічній теорії, чи англо-американської 

економічної школи закономірно виріс. Їх положення стали використовувати 

як для аналізу, так і для прогнозування економічних перетворень. Але 

наскільки адекватні вихідні припущення англо-американської школи умовам 

вітчизняної економіки? 

Для цього згадаємо два класичних графіки реалізації продукції при 

різних типах граничних витрат. З історії відомо, що домінування галузей із 

спадною віддачею характерно для більшості виробничих галузей у 

європейських країнах, де і зародилась економічна наука. 

Наявність виробництв і галузей із зростаючою віддачею – відомий 

емпіричний факт. Виділяються різні причини цього. Але неокласична теорія 

припускає, що зазначені ситуації мають локальний ефект. Для підтримки 

функціонування цих галузей теорія, базуючись на практиці, обгрунтувала 

необхідність встановлення державних податків для галузей із спадною 

віддачею та виділення з них урядових субсидій галузям із зростаючою 

віддачею. 

Ми підтримуємо думку, що поряд з економіками де галузі з спадною 

віддачею є більш розповсюдженими існують господарські системи, де, 

навпаки, основу складали і складають галузі із зростаючою віддачею. За 

непрямими даними ми можем припускати, що саме такі економіки 

позначалися як ―азіатський спосіб виробництва‖(К. Маркс), ―гідравлічні 
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суспільства‖(Вітфогель), ―редистрибутивні економіки‖(Поланьі), ―економіки 

дефіциту‖(Корнаі), ―роздаткові економіки‖(Бессонова), ―економіки категорії 

В, чи культурно регульовані системи‖ (Роузфілд), ―Х-економіки‖(Кідріна) і 

т.д. Як правило, вони виявляються за межами аналізу за стандартними 

схемами economics
30

. 

Сучасному світосприйняттю усе більше відповідає визнання складності 

та нерівноважності світу, розуміння незводимості мікро- та макрорівнів, 

нелінійність протікаючих процесів, що викликає появу принципово нових 

теорій ―пятого‖ покоління. 

В теоретичному плані це означає, що побудова моделі функціонування 

подібної економіки навряд чи можна базувати на постулатах 

методологічного індивідуалізму і прагнення індивідів до максимізації 

корисності. 

Курс на трансформацію будь-якої національної економіки вимагав 

наявності, як мінімум, трьох умов, а саме: якісної економічної теорії, яка б 

могла стати методологічною основою економічної політики у 

трансформаційний період; висококваліфікованих і чесних політиків, здатних 

з користю для суспільства впроваджувати в практику теоретичні положення 

та рекомендації; глибокого розуміння населенням суті і, головне, можливих 

соціально-економічних наслідків ринкових перетворень. На жаль, жодної із 

названих умов Україна не мала.
31

 

Ефективними можуть бути лише та стратегія розвитку і та економічна 

політика, які виходять з коректної економічної теорії. Економічна політика, 

що проводиться базується не на знаннях, а на вірі в деяку чарівну силу ринку, 

яка грунтується на достатньо формальному уявленні про ринкову рівновагу. 

Доктрина ринкового фундаменталізму вийшла з моди в теорії, але на 
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практиці очевидні її сильні сторони. Щоб змінити цей загальний світовий 

тренд, - потрібна перемога респектабельної лівої політики
32

. 

Економічна наука від самого її зародження не абстрагувалася від 

дослідження ролі людини як біосоціального індивіда, сенсу його життя, а 

намагалася дати своє пояснення цінностей, мети і природи ―людини 

економічної‖, а згодом і ―людини соціальної‖. 

Причини неефективності здійснюваної політики найчастіше пов'язують 

із застосуванням неадекватних теорій, суб'єктивними помилками. Проте 

головну причину, на нашу думку, слід шукати в інтересах рушійних сил 

суспільства, якими є монополісти власності і влади.
33

 

На відміну від природничих наук, у взаємодії економічної науки і 

господарської практики вирішального значення набувають: по-перше, 

існування так званого явища рефлексивності, по-друге, соціальний характер 

виробництва і споживання продукту економічної науки. 

В умовах трансформації економічна наука вже не може бути 

відокремленою від економічної реальності. Це означає, зокрема, необхідність 

відмови від розгляду економічної політики як розробки певного плану, а 

економічної науки – як постачальниці інструментів його реалізації. 

Глибокі якісні зміни об’єкта (предмета) дослідження, закономірностей 

його еволюції і динаміки вимагають формування нової парадигми 

економічної науки. Це, насамперед, системний аналіз і синергетика, 

нелінійне мислення з його поняттями нерівноважності, нестійкості, 

незворотності, тектологія як загальна теорія організації, інституціонально-

еволюційний підхід, які утворюють ―нову мову‖ економічної науки (на 

відміну від домінуючих лінійного, аналітичного, каузального підходів). 

Отже, безпосередній теоретико-методологічний, ідейно-

концептуальний та інституціонально-науковий каркас вчення про фінанси, 

втілений у сучасній зарубіжній і вітчизняній фінансовій думці, становить 
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філософський ідеалізм, економічний суб’єктивізм, суб’єктивна теорія 

вартості, теорія суспільних благ (потреб), товарів і послуг та суспільного 

вибору, ідеали демократично-правової держави.
34

 

Cлід зазначити, що основним завданням науковців є формування у 

членів суспільства сучасного економічного мислення. На наше переконання, 

це слід розглядати як критерій соціально відповідальної наукової діяльності. 

Остання передбачає, зокрема, здатність сформувати: сучасну парадигму 

розуміння першоджерел і закономірностей суспільного розвитку; системне 

бачення структури, змісту економічної системи та механізмів її 

функціонування; систему знань, що пояснюють природу соціально-

економічного розвитку; здатність виокремлення домінантних тенденцій 

економічного розвитку, усвідомлення першопричин і природи процесів, що 

перебувають за кадром і зумовлюють нестійку соціально-економічну 

динаміку. 

Фінанси еволюціонують і у відповідності з теорією доктора Роберта 

Хоуелла (Robert Howell), директора консалтингової фірми The Howell Group 

поступово розширюють свої власні функції від простого виконавця 

відтворення процесів на фірмі до функцій обслуговування стратегічного 

розвитку в цілому.
35

 

Окремі етапи можна виділити і в еволюції фінансових теорій. Класична 

теорія фінансів сформувалася як наука про способи задоволення потреб 

держави. В середині ХХ ст. на зміну теоретичних побудов, що доводили роль 

розподільчих відносин в забезпеченні інтересів надбудови, прийшли 

дослідження ролі фінансів в забезпеченні інтересів основних суб’єктів базису 

– великих корпорацій. Фінансова наука перейшла до нової якості розвитку, 

поставивши в центр кола досліджень фінанси підприємницького сектору, що 

функціонують на ринку фінансових активів та зобов’язань. Сформувалася 

неокласична теорія фінансів. 
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При збереженні сутністних ознак цієї категорії її змістовні компоненти, 

суттєво еволюціонували. Якщо в класичній теорії фінансові відносини 

обмежені вивченням закономірностей та механізму реалізації розподільчих 

процесів, перетворюючись у ―річ у собі‖, то в неокласичній інтерпретації 

присутній критерій продуктивності розподільчих відносин (стан активів та 

зобов’язань економічних суб’єктів) (Див. табл. 1.2.). 

Таблиця 1.2 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

КЛАСИЧНОЇ ТА НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ 

Класична теорія фінансів Неокласична теорія фінансів 

Фінансові відносини 

Частина економічних відносин з 

приводу розподілу та 

перерозподілу вартості 

суспільного продукту 

Відносини між різними 

суб’єктами господарювання, які 

викликають зміни в складі 

активів та/або зобов’язань цих 

суб’єктів 

Фінансові ресурси 

Грошові доходи, надходження та 

нагромадження, що знаходяться у 

власності чи розпорядженні 

суб’єктів господарювання чи 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування та 

обслуговуючі процес суспільного 

відтворення 

 

 

 

Активи, з допомогою яких суб’єкт 

вирішує завдання інвестиційно-

фінансового характеру. Фінансові 

ресурси формуються шляхом 

комбінування двох типових 

процесів: знаходження та 

мобілізація джерел фінансування; 

інвестування, тобто визначення 

напрямів та обсягу вкладення 

залучених коштів 

Фінансові інструменти 
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Використовуються інструменти 

фінансової політики 

Фінансові зобов’язання та права, 

що знаходяться в обігу на ринку. 

Крім того до фінансових 

інструментів відносять: оцінку 

активів тощо. 

 

Отже, можна зробити висновок, що увага науковців переважно 

зосереджена на вивченні успішного зарубіжного досвіду та спробах його 

адаптації до умов України. Проте видається необхідним врахування 

національної історичної траєкторії та переосмислення власної теоретичної 

спадщини. 

 

1.3. Фінансові відносини як об’єкт політики та їх забезпечувальна 

природа 

 

Динамічність теперішнього світу вказує на необхідність пошуку нових 

механізмів управління розвитком. Основне завдання при цьому полягає в 

тому, щоб розкрити сутнісні сторони соціально-економічних явищ. Ідеться 

передусім про системний аналіз простору відносин, що складаються між 

людьми. Він задає характер режиму розвитку в його проектному розумінні. 

Історично склалося так, що безпосереднім предметом вивчення 

економічної науки виступають відносини між людьми з приводу 

виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів або послуг. Оскільки 

все, що може розподілятися, обмінюватися і, зрештою, споживатися, 

спочатку має бути вироблене, відповідні відносини отримали назву 

виробничих (економічних). У ринковій економіці такі відносини отримують 

кількісний вимір у грошовій формі. 

З розвитком машинного виробництва було породжено реальну 

економічну проблему – раціональне використання наявних ресурсів. Це 
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завдання звузило предмет економічної теорії (її неокласичної частини) – від 

економічних відносин узагалі до раціонального використання ресурсів. 

Проте, економічні відносини, як і фінансові, залишаються сьогодні в 

центрі уваги економічної науки. Один з видатних економістів сучасності, 

лауреат Нобелівської премії 1998 року Амартія Сен з цього приводу зазначає: 

―економічна теорія претендує на те, що вона описує реальних людей. Важко 

уявити собі, що на реальних людях ніяк не відображається сфера 

самопоглиблення і самопізнання, що йде від сократівського запитання: ―Для 

чого ти живеш?‖. Чи можуть люди, яких вивчає економічна теорія, дійсно 

бути настільки безчуттєвими до цього вічного запитання і дотримуватися 

виключно того примітивного практицизму, який приписує їм сучасна 

економічна теорія?‖
36

. 

Розробка теоретичних засад реалізації фінансової політики потребує 

чіткого визначення об’єкту її впливу – фінансових відносин. У фінансовій 

літературі та підручниках немає однозначного трактування поняття фінансові 

відносини. Одні автори називають їх грошовими, інші – виробничими чи 

економічними. 

В свою чергу предметом фінансових відносин виступають фінансові 

ресурси. Виділення дефініції ―фінансові ресурси‖, потребує визначення 

головних ознак, які дозволяють чітко відрізняти їх від інших споріднених 

фінансових явищ (доходи, грошові надходження, грошові кошти, грошові 

фонди). Вважаємо, що такими ознаками є цільове призначення (фінансове 

забезпечення потреб відтворення на основі постійного кругообігу) та 

характер використання (можливість передачі від одного суб’єкта до іншого 

на засадах торгівлі ними). 

У ході вивчення праць вітчизняних і зарубіжних економістів ми 

виявили, що під фінансовими ресурсами одні науковці розуміють фонди 

грошових коштів, інші – грошові кошти, грошові нагромадження й доходи, а 
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третя група вчених доводить, що це кошти, які функціонують у фондовій і 

нефондовій формах. 

В одній із останніх фудаментальних праць, що присвячена фінансовим 

відносинам, останні визначаються ―як сукупність економічних відносин, що 

складаються в суспільстві з приводу формування, розподілу та використання 

фінансових ресурсів економічними суб’єктами з метою забезпечення 

життєдіяльності людей та суспільного відтворення‖
37

. 

Соціальний розвиток знаходить своє вираження в зростаючому 

різноманітті фізичних та інтелектуальних можливостей закладених в людині. 

Їх розкриття виявляється можливим лише при взаємодії людей, тобто в 

суспільстві, при розширенні та поглибленні розподілу праці між індивідами. 

Сутність економічних явищ завжди полягає в економічних відносинах 

між людьми у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання благ. 

Початковими економічними відносинами, що породжують людину і 

суспільство, як показано в літературі та доведено експерементально, є 

спільно-розділена праця
38

. 

Базова умова соціального розвитку полягає в тому, що одні люди, 

володіючи більш високими здібностями і реалізуючи їх на практиці, за 

власною ініціативою стали ділитися результатами своєї діяльності 

(включаючи знання та досвід) з іншими, задовольняючи їх потреби
39

. 

Це дозволяє зробити наступний висновок. Ніяке розширення та 

збільшення різноманіття людських сил та здібностей не могло відбуватися 

без формування в соціумі тієї чи іншої форми забезпечувальних відносин, за 

яких одні члени суспільства (будучи більш сильними, спритними, 

розумнішими) надавали іншим більший обсяг послуг, ніж отримували. У 

відповідь вони могли отримувати лише зобов’язання у вигляді визнання їх 
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прав як благодійників суспільства. Таким чином, соціальні відносини можуть 

бути закономірно розглянуті під своєрідним ―забезпечувальним кутом зору‖. 

Закріплення за благодійниками суспільства визначених прав 

відбувалося в процесі становлення таких соціальних інститутів як держава та 

гроші (похідних від необхідно виникаючих в суспільстві забезпечувальних 

відносин). Тут доречно звернути увагу на підміну питання про походження 

грошей темою необхідності грошей для розвитку товарообігу. 

Фінансові відносини тісно пов’язані з явищем конфлікту. Термін 

―конфлікт‖ походить від латинського слова ―conflictus‖, що в перекладі 

означає ―зіткнення‖, ―протидія‖, ―протиборство‖. Конфлікт як соціальне 

явище вперше був досліджений в працях А. Сміта, Г.Гегеля, К. Маркса. 

Найбільш універсальна дефініція конфлікту запропонована одним із 

творців сучасної конфліктології Р. Дарендорфом. Це ―будь-які відносини між 

сторонами, які можна охарактеризувати через об’єктивні та суб’єктивні 

протилежності‖.
40

 

Політичний конфлікт – зіткнення суб’єктів політики у їх взаємному 

прагненні реалізувати свої інтереси й цілі, пов’язані, перш за все, з 

отриманням влади чи політичного статусу в суспільстві. Поняття 

політичного конфлікту означає не що інше, як боротьбу одних суспільних 

сил з іншими за вплив у інститутах політичної державної влади й управління, 

за доступ до ухвалення суспільно значущих рішень, за участь у 

розпорядженні ресурсами, тобто за все, що утворює владу і політичне 

панування. 

Конфлікт – це обов’язковий результат будь-якої системи управління чи 

ієрархічно організованої системи. Як вид політичних відносин і форма 

політичного процесу конфлікт політичний відрізняється від інших тим, що 

він є взаємодією між суб’єктами, пов’язаною з існуванням, виявленням, 

артикуляцією (висловленням) і реалізацією спільних інтересів, у першу чергу 
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– великих соціальних груп. Державна влада – знаряддя захисту та здійснення 

цих інтересів. Тому володіння нею, устрій державних та інших політичних 

інститутів, політичний статус суспільних груп та індивідів, що складають її, 

цінності і символи влади, її ресурси (матеріальні й людські) є об’єктом і 

предметом політичного конфлікту.
41

 

Звідси випливає, що основною функцією влади, в контексті реалізації 

фінансової політики, повинно бути впорядкування фінансових конфліктів і 

погодження відповідних інтересів.
42

 

Аналіз суспільного життя дає можливість визначити, що джерелом 

конфлікту є соціальна нерівність, яка існує в суспільстві, та система поділу 

цінностей: влада, соціальний престиж, матеріальні блага, освіта.
43

 

Застосування терміна ―регулювання‖ стосовно конфлікту більш точне, 

ніж термін ―вирішення‖. Останній вводить в оману, відображаючи 

соціологічно помилкову ідеологію, згідно з якою повне усунення конфлікту 

можливе і бажане. 

Для успішного врегулювання конфлікту важливі три обставини. По-

перше, наявність ціннісних установок. По-друге, самоорганізованість сторін. 

По-третє, конфліктуючі сторони повинні погодитися відносно певних правил 

гри, при дотриманні яких можливе збереження чи підтримання відносин між 

сторонами
44

. У таблиці 1.3. наведено типологію фінансово-політичних 

конфліктів. 

Таблиця 1.3. 

ТИПОЛОГІЯ ФІНАНСОВО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ 

За джерелом виникнення 
конфлікти інтересів 

Цінностей 
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Ідентифікації 

За соціальними наслідками 

Успішні 

Безуспішні 

будівничі (конструктивні) 

руйнуючі (деструктивні) 

За масштабністю 

Локальні 

Регіональні 

Міждержавні 

Глобальні 

мікро-, макро-, мегаконфлікти 

За формами боротьби 
Мирні 

Немирні 

За спрямованістю 
Вертикальні 

Горизонтальні 

За особливостями умов походження 
Ендогенні 

Екзогенні 

За відношенням суб’єктів до 

конфлікту 

Дійсний 

випадковий (умовний) 

Зміщений 

Помилковий 

невірно приписаний 

Латентний 

За використаною сторонами 

тактикою 

“бій” 

“гра” 

“дебати” 

При побудові таблиці використано:
45

 

До об’єктивних причин конфліктів слід віднести: обмеженість 

фінансових ресурсів, що підлягають розподілу; розходження за метою, 
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цінностями, методами поведінки, рівнями кваліфікації, утворення; 

взаємозалежність завдань, неправильний розподіл відповідальності; 

незадовільна психологічна комунікація. Разом з тим, об’єктивні причини 

тільки тоді виступають причинами конфлікту, коли унеможливлюють 

реалізацію потреб, порушують особистісні і/чи групові інтереси. 

Кожен конфлікт має чітко виражену структуру. Об’єкт конфліктної 

ситуації, цілі, суб’єктивні мотиви його учасників, наявність опонентів, привід 

(відрізняється від справжньої причини, найчастіше прихованої). 

Конфлікти, незважаючи на свою специфіку і різноманіття, мають у 

цілому загальні стадії протікання: стадію потенційного формування 

суперечливих інтересів, цінностей, норм; стадію переходу потенційного 

конфлікту в реальний чи стадію усвідомлення учасниками конфлікту своїх 

правильно, чи хибно зрозумілих інтересів; стадію конфліктних дій; стадію 

зняття конфлікту.
46

 

Розглядаючи фінансові відносини, окремо слід приділити увагу їх 

системі. Як правило фінансову систему розглядають з двох точок зору: 1) 

внутрішньої та 2) організаційної будови. На рисунку 1.4. наведено сучасний 

варіант її структуризації. 
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Рис. 1.4. Сучасна структура фінансової системи України47. 

 

Проте в контексті нашого дослідження надзвичайно важливе значення 

має дещо інша структуризація, а саме відокремлення публічних та приватних 

фінансів, що є вкрай важливим з погляду правового регулювання суспільних 

відносин у сфері фінансів. Адже при регулюванні приватних та публічних 

відносин, у тому числі і фінансових, держава використовує (і має 

використовувати) різні методи регулювання: цивільно-правові норми при 

регулюванні приватних та владні приписи при регулюванні публічних 

суспільних відносин. 

Оскільки усі фінансові відносини можуть існувати виключно у формі 

правовідносин, фінансова політика реалізується виключно на підставі 

правових норм, хоч фактори до їх прийняття можуть мати соціальний, 

фінансовий, ринковий, політичний характер. 

В даний час не існує загальноприйнятого визначення ―системи‖. 

Оскільки це поняття є вихідним в теорії систем, то воно повинно бути 
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віднесене до тих, що не визначаються.
48

 Як зазначає відомий спеціаліст із 

системного аналізу Б. Гейнс: ―Система – це те, що розрізняється як система… 

Тобто, можна сказати, що поняття системи стоїть на самому верху ієрархії 

понять,… це високе місце досягнуто за рахунок досить негативної ознаки – 

відсутність особливих властивостей… Сила цього поняття в його абсолютній 

загальності… головна перевага цього поняття в тому, що його ніяк 

неможливо додатково охарактеризувати… додаткові характеристики самі по 

собі для обговорення непотрібні і лише затемнюють суть справи, так як 

акцентують увагу на крайнощах суджень спеціалістів‖. 

Слід зауважити, що багаточисельні ―дослідження‖ на тему визначення 

поняття ―система‖ в більшості своїм завершуються констатацією існування 

універсалії ―система – це сукупність об’єктів‖ і формулювання нового 

визначення на її основі. Не заглиблюючись в теорію, звернімо увагу на те, що 

звичайно не зауважують: головним елементом виразу ―сукупність об’єктів‖ є 

слово сукупність. Тобто, деяка кількість об’єктів сама по собі ще не є 

системою до тих пір, доки з них не виникне сукупність. Але що означає 

―виникне сукупність‖? Що саме перетворить деяку кількість об’єктів у їх 

сукупність? Очевидно виникнення відносин чи взаємодій між ними. Тобто, 

виникнення процесів.
49

 

Процес (лат. processus – рух вперед) – це перехід якого-небуть обєкту 

чи явища із стану з одними характеристиками (початковими) в стан з іншими 

(кінцевими). Називати діяльність процесом – це все одно, що путати причину 

з наслідком. Хіба не очевидно, що функція (намір), операція (дія), процес 

(результат) не можуть бути, тим самим? Різницю у змісті термінів ―процес‖, 

―операція‖ та ―функція‖ показано на рисунку 1.5. 
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Рис. 1.5. Різниця між термінами “процес”, “операція”, “функція”.
50

 

 

Приймаючи до уваги увесь багатий спектр соціальних зв’язків, можна 

запропонувати наступний їх розподіл: для систем з максимальною 

самостійністю і мінімальним значенням цілого, прикладом яких є спонтанно 

виникаючі спільноти людей за спільними ознаками – громадянство, сусідство 

та інше, це відносини довіри та часткового сприяння, а також недовіри та 

уникнення вступу у відносини
51

. 

Відомо, що кожна держава прагне, врешті-решт побудувати соціально-

орієнтоване суспільство, яке має вирізнятися високим ступенем 

самоорганізації населення і здатністю відтворювати якісний соціальний 

капітал, в основі якого лежить базовий принцип забезпечення права кожного 

члена суспільства на працю, що відповідає запитам особистості. За такого 

підходу можна розраховувати на те, що в кінцевому підсумку сформується 

особливий простір відносин, здатний в автономному режимі гармонізувати 

інтереси особистості й суспільства в цілому. Саме в цій площині криється 

мобілізаційний потенціал, виявлення якого могло б значною мірою збагатити 

сам зміст соціальної політики держави. 

Отже, сучасні колізії економічних відносин можна вирішити лише 

шляхом компромісів та формування узагальнених соціально-економічних 
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інтересів, реалізації моделі функціонування компромісно-рівноважних 

ринків. А отже в загальновживаному значенні під фінансовою політикою слід 

розуміти саме процес фінансового забезпечення розвитку та вдосконалення 

тих чи інших елементів суспільних відносин. 

 

1.4. Інституціоналізація фінансової політики держави 

 

Поняття ―інституції‖ (institutions) в інституційній економіці 

визначають, як ―встановлені певним суспільством обмеження, що 

структурують взаємодії між членами цього суспільства‖ ( Даглас Норт – 

основоположник інституційної економіки). Іншими словами, інституції – це 

―правила гри‖, що встановлені та підтримуються певним суспільством для 

того, щоб впорядкувати суспільну поведінку членів цього суспільства. 

Інститути розуміються як ―правила гри‖, свідомо створені індивідами 

для організації взаємодії з метою структурування стимулів обміну та 

зменшення трансакційних витрат при максимізації корисного ефекту (Норт), 

як соціальні організації, ―формуючі довготермінові рутинізовані схеми 

поведінки‖ індивідів (Ходжсон), як стійкі стереотипи індивідуальних дій – 

―рутини‖ (Нельсон, Вінтер) і т.п.
52

. 

Якщо інститутуції – це правила гри, то економічна політика (policy), це 

– стратегія і тактика грати ―гру‖ задля досягнення певної мети
53

. 

Інститути утворюють соціальний каркас суспільства, в рамках якого 

здійснюється діяльність. Оскільки економіка представляє собою систему з 

участю людини, то механізм її самоорганізації відображається в структурі 

інститутів, тобто в історично сформованих стійких формах і структурах 

соціальних взаємодій господарюючих суб’єктів. 
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Оскільки виникнення держави пов’язане з утворенням суспільства як 

сукупності людей, обєднаних спільними інтересами, причому суспільство 

існує значно давніше, ніж держава, то, здавалося б інститут держави є чи має 

бути таким, що задовольняє суспільні інтереси, не несучи в собі суспільних 

суперечностей. Водночас саме в цьому і виникає глибока суперечність. 

Держава як головне, керівне утворення інституту, суспільства спрямовує і 

організовує за допомогою норм права спільну діяльність людей і соціальних 

груп, захищаючи права та інтереси громадян і орієнтуючись на задоволення 

насамперед суспільних, а не індивідуальних чи групових інтересів, наявних у 

суспільстві.
54

 

Інституціоналізація економічної системи передбачає створення 

наступних груп інститутів. Правові інститути, інститути державного 

регулювання та управління, інститути розвитку людського капіталу, 

інститути координації та розподілу ризиків. Окремо слід виділяти фінансові 

інститути. Зокрема, Т.В. Паєнтко розглядає їх як особливі сфери фінансових 

відносин (обмежені формальними і неформальними рамками), належність до 

яких виступає підгрунтям акумуляції та перерозподілу фінансових потоків і 

капіталу
55

. 

Інші акценти при розгляді інститутів звучать в рамках, так званого, 

―соціологічного інституціоналізму‖. Він складався на основі розвитку ідеї за 

методологією системного вивчення соціальних об’єктів, а також досліджень 

соціальних механізмів розвитку економіки та суспільства, внутрішнім, 

глибинним елементом яких є інститути. Інститути пропонується розглядати 

як системні функціональні основи суспільних систем та їх підсистем – в 

даному випадку економіки. Можна сказати, що інститути – це стійкі, 

структуруючі суспільство зразки соціальних взаємодій, що проявляються в 

рамках закону, недивлячись на закон і поза законом. 

                                                 
54

 Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В М Геєць; НАН 

України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – С. 28 
55

 Паєнтко Т.В. Інституціоналізація фінансової системи і трансакційні затрати у фінансових відносинах / 

Т.В. Паєнтко // Економіка та держава. – 2011. – №11. – С. 45 



 48 

Зазначений підхід дозволяє абстрагуватися при аналізі інститутів від 

необхідності враховувати мотивацію людської поведінки, а зосередитися на 

властивостях інститутів, відтворювальних незалежно від того, які люди 

живуть в інституціональному середовищі та користуються ним. 

Для інститутів неправомірні оцінки їх ―правильності‖ чи 

―неправильності‖. Особливості інститутів показують, що вони, по-перше, 

існують ―поза‖ людьми та організаціями як внутрішньо раціональні 

відносини, по-друге, вони координують суспільну діяльність і розподіл благ, 

і, по-третє, інститути безпосередньо спостерігаються, а тому можуть бути 

виявлені, описані та науково проаналізовані. Інститути мають подвійну 

природу. З однієї сторони, вони створюються людьми. З іншої сторони, в 

інститутах виражаються стихійно знайдені в результаті соціальної діяльності 

форми самоорганізації суспільства
56

. 

Якщо визначити самоорганізацію як ітеративне наближення діяльності 

системи до оптимального значення цільової функції, то самоорганізація 

економіки представляє собою процес формування структури інститутів, що 

забезпечують ефективне використання обмежених ресурсів для забезпечення 

розвитку економічної системи в цілому. 

Представлення економіки як структури інститутів реалізує, на наш 

погляд, системну парадигму в економічній теорії. Важливо зазначити, що при 

системній парадигмі, по-перше, увага зосереджується не тільки і не стільки 

на індивідах, скільки на інститутах. По-друге, системна парадигма має 

справу з економікою як визначеною підсистемою суспільства, відповідно тип 

економіки визначається (знаходиться у зв’язку) з типом суспільства. 

Теорія інституціональних матриць, що розглядаються в рамках 

―соціологічного інституціоналізму‖, також реалізує зазначені риси системної 

парадигми. Соціальна система моделюється тут як структура двох 

взаємодіючих інституціональних матриць, вони умовно названі X- та Y- 
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матрицями. Кожна з них відображає стійку, історично складену систему 

базових інститутів, що регулюють взаємозвязане функціонування основних 

суспільних сфер – економіки, політики та ідеології. 

Матриці сформовані ―симетричними‖, тобто виконуючими аналогічні 

функції, інститутами. Але способи реалізації подібних функцій різні, що 

пояснюється необхідністю пристосування суспільства до навколишнього 

матеріального середовища
57

. 

В реальній економіці взаємодіють галузі обох типів. В цьому випадку 

самоорганізація економічної системи представляє як процес вибору 

комбінації з двох механізмів – ринкового та редистрибутивного (Див. табл. 

1.4). 

Таблиця 1.4. 

ФУНКЦІЇ ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУТІВ  

В МОДЕЛЯХ X- ТА Y-ЕКОНОМІК 

Функції економічних 

інститутів 

Базові інститути X-

економіки 

Базові інститути Y-

економіки 

Рух благ 

Редистибуція 

(акумуляція-

узгодження-розподіл) 

Обмін (купівля-

продаж) 

Закріплення 

(закрепление) благ 

Верховна умовна 

власність 
Приватна власність 

Взаємодія економічних 

агентів 
Кооперація Конкуренція 

Організація праці Службова праця Наймана праця 

Сигнали зворотнього 

зв’язку (ефективності) 

Обмеження витрат (X-

ефективність) 

Зростання прибутку 

(Y-ефективність) 
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Інститути як правила і норми діяльності виникають на стиках, 

переходах індивідуального і суспільного, тому вони виражають тотожність, 

єдність індивідуального і суспільного, розділеності та спільності58.  

Неоінституціоналісти висувають припущення, що для того, аби почати 

серйозне інституціональне реформування, необхідна поява якогось 

зовнішнього агента, єдина функція якого полягає в тому, щоб гарантувати 

дотримання правил, самостійно сформульованих суспільством перед самим 

собою59. 

В процесі інституціоналізації фінансової політики важливе значення 

має визначення рівня її селективності (або універсальності). На одному 

полюсі – підтримка конкретних галузей чи навіть фірм, на іншому – менш 

селективні заходи, такі як політика валютного курсу, вкладення в 

інфраструктуру, податкова політика стимулювання інновацій, заохочення 

освоєння нових технологій шляхом створення пільгових умов їх імпорту та 

залучення іноземних інвестицій. Селективні заходи вимагають кращої 

інформованості та набагато ризикованіші. Крім того, вони в більшій мірі, ніж 

більшість з універсальних заходів, стимулюють присвоєння ренти. Чим 

вищим є рівень невизначеності та нижчою якість бюрократії, тим менш 

ефективною є селективна політика. Але з допомогою одних лише 

універсальних інструментів неможна вирішити масштабні завдання 

модернізації; потреба в селективній політиці тим сильніша, чим слабші 

ринкові інститути. 

Важливою проблемою, що вирішується індивідами, які ведуть спільне 

господарство, взаємне впорядкування їх планів (координація) та стимулів 

(ефективна мотивація), що є результатом функціонування інститутів. 

Деякими посткейнсіанськими аналогами неоінституціональної ієрархії 

інститутів є ―конвенціональні очікування‖, фіскальна та грошова політика, а 
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також форвардні контракти
60

. Коли мова іде про формальні правила, в 

посткейнсіанстві основна увага приділяється поточній фіскальній та 

грошовій політиці, що впливає на діловий цикл. 

Фінансова політика теж характеризується мінливістю. Чергування 

активної та пасивної політики є наслідком морального ризику. Приклад такої 

циклічності проявився, зокрема, в основних тенденціях реалізації бюджетно-

податкової політики розвинутих країн у другій половині ХХ та на початку 

ХХІ століття61. 

Післявоєнний період (1946–1950 рр.) був періодом бюджетної 

активності держав, бюджетно-податкова політика була жорсткою і 

будувалась на кейнсіанських рецептах. 

Наступний 20-річний етап – до початку 70-х років – період 

економічного зростання. Головна мета – створити ―трансфертну державу‖, 

державу добробуту з високим рівнем соціальних витрат. 

Подальший переломний період – друга половина 70-х років ХХ 

століття, що характеризується нафтовою кризою та виникненням стагфляції. 

Банкрутство кейнсіанських методів управління економікою. ―Трансфертна 

держава‖ вийшла за оптимальні межі. 

Пріоритетами бюджетно-податкової політики у 80-ті роки минулого 

століття у розвинутих країнах стали грошово-кредитне регулювання та 

зміцнення ринкових засад на базі нової моделі змішаної економіки. 

З 90-тих років ХХ століття – прискорення інтеграційних процесів в 

Європі, поширення загальних принципів проведення бюджетно-податкової 

політики щодо бюжетного дефіциту та державного боргу. Разом з тим, 

бюджетні і податкові системи розвинутих зарубіжних країн формуються 

відповідно до національних особливостей і традицій, тобто зберігаються 

істотні відмінності у структурі та рівні державних доходів і видатків, в 

особливості функціонування фінансового механізму. 
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Описана мінливість політики має циклічний характер, що дозволяє 

говорити про наявність циклу фінансової політики, що відрізняється від 

політичного ділового циклу. Рушійною силою циклу фінансової політики є 

допустимий рівень ризикованості здійснення інвестицій. 

Жодна економіка не може існувати без невизначеності та ризику. 

Ендогенна невизначеність відображає споконвічну недосконалість ціннісних 

та інституційних основ людської діяльності. Екзогенна невизначеність 

виражає відкритість господарської системи зовнішнім впливам через 

природну ресурсну залежність.
62

 

Актуальна структура невизначеності діяльності суб’єктів будь-якого 

рівня, включаючи і державу, складається з декількох відносно відособлених 

зон простору прийняття рішень. Якщо позначити загальну невизначеність 

господарської системи як Q, то її можна подати як таку, що послідовно 

змінюється: 1) інститутами I; 2) раціональним вибором R; 3) 

професіоналізованим ризиком (ризик теж знімає невизначеність, оскільки 

структурує її, співвідносить з потребами і можливостями діяльного субєкта, 

змушеного приймати рішення в умовах дефіциту інформації) r; 4) 

інноваціями і; 5) плюс залишок неусувної невизначеності S (випадкові 

процеси, помилки, втрати, екзогенні шоки): 

.SirRIQ   

Інститути повинні забезпечувати, по-перше, оптимальне зняття 

ендогенної невизначеності за рахунок передбачуваності соціально значущої 

поведінки субєктів, а по-друге, оптимальне зняття екзогенної невизначеності 

шляхом селекції технологій і регулювання (обмеження) доступу до ресурсів 

(через регулювання народжуваності, тотем, табу, екологічні норми). 

Наявність інституційних умов є обов’язковою передумовою для 

суспільного попиту на інновації та інноваційний розвиток. Якщо такого 

попиту немає, то інновації доводиться ―впроваджувати‖. 
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На перший погляд, чим більш інституціоналізованою є економіка, тим 

вужчим є простір економічної свободи. Проте практика господарської 

еволюції говорить про протилежне: ―інституційно насичена‖ сучасна ринкова 

система є ефективною, адаптивною, інноваційною і водночас – більш 

вільною, ніж будь-яка з альтернативних систем. 

 

Місія та бачення

Призначення фінансової політики держави (Уряд, Міністерство фінансів тощо)

Стратегічний аналіз (зовнішній та внутрішній)

Вибір методу аналізу, характеру навколишнього середовища та ключових чинників успіху 

у реалізації фінансової політики 

Вибір стратегічних цілей та альтернатив

Складання стратегічної карти діяльності держави з реалізації фінансової політики

Переведення загальнодержавної стратегії у сферу компетенції міністерства фінансів та 

інших спеціалізованих фінансових структур

Індивідуальні цілі та ініціативи виконавців

Перелік завдань, вирішення яких необхідне для повноцінної реалізації фінансової стратегії 

Стратегічні результати

Отримання високих 

фінансових  

результатів

Задоволення попиту 

на суспільні 

послуги 

Мінімізація 

фінансового ризику 

та підвищення 

ефективності 

фінансової політики

Підвищення 

кваліфікації осіб, 

що здійснюють 

реалізацію 

фінансової 

політики  

 

Рис. 1.6. Схема розробки стратегії реалізації  

фінансової політики держави 

 

В контекті реалізації фінансової політики важливо проаналізувати 

еволюцію інституційної спроможності Міністерства фінансів України. 

Управління фінансами на рівні держави здійснюється системами 

законодавчої і виконавчої влади. В Україні це Верховна Рада України, 
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Президент України, Кабінет Міністрів України. Безпосереднє оперативне 

управління фінансами покладено на Міністерство фінансів та цілу систему 

спеціалізованих фінансових та контрольних органів.
63

 

За часів незалежності було прийнято декілька нормативно-правових 

актів, які визначають мету та основні завдання функціонування Міністерства 

фінансів Україна. Першою була Постанова Кабінету Міністрів України від 27 

лютого 1993 р. № 147 ―Питання Міністерства фінансів України‖. Згідно неї 

міністерство забезпечувало реалізацію державної фінансової політики і 

здійснювало загальне керівництво у сфері державних фінансів. Основними 

завданнями Мінфіну були: розробка основних напрямів державної 

фінансової політики; складання і забезпечення виконання державного 

бюджету; концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах 

розвитку економіки, фінансове забезпечення державних гарантій щодо 

соціального захисту населення та створення державних фінансових резервів; 

розробка нових і вдосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин: 

держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими 

організаціями; держави з підприємствами, установами, організаціями усіх 

форм власності на основі економічних методів управління, проведення 

гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для 

розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання 

фінансового ринку; удосконалення фінансового механізму, методів 

фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом 

широкого використання довготермінових фінансових норм і нормативів. 

26 серпня 1999 року Президент України підписує Указ ―Про 

Положення про Міністерство фінансів України‖. Згідно цього документу 

розширюється як ціль функціонування міністерства та і перелік основних 

завдань. Так Мінфін України забезпечує проведення єдиної державної 

фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію 
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визначених завдань економічного та соціального розвитку України, здійснює 

координацію діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої 

влади. До основними завданнями Мінфіну України віднесено: розроблення та 

проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики; 

здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної 

економічної та фінансової ситуації в Україні, а також перспектив її розвитку; 

розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичань держави і 

погашення та обслуговування державного боргу; розроблення проекту 

Державного бюджету України та прогнозних показників зведеного бюджету 

України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного 

бюджету України, контроль за дотриманням правил складання звіту про 

виконання Державного бюджету України та зведеного бюджету України; 

забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах 

соціально-економічного розвитку України; забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів та здійснення в межах своєї компетенції 

державного фінансового контролю; удосконалення методів фінансового і 

бюджетного планування, фінансування, а також звітності та системи 

контролю за витрачанням бюджетних коштів; розроблення і проведення 

державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння; 

забезпечення впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського 

обліку та звітності (крім бухгалтерського обліку та звітності в банківських і 

кредитних установах); інформування громадськості про економічні та 

фіскальні цілі держави. 

Наступний етапом інституційної еволюції Міністерства фінансів 

України започаткувала Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 

2006 р. N 1837 ―Про затвердження Положення про Міністерство фінансів 

України‖. 

Згідно неї Мінфін визнавався головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної 



 56 

фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері 

державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення 

лотерей, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів. 

До основними завдань Мінфіну було віднесено: забезпечення реалізації 

єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, 

політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю та 

здійснення контролю за її проведенням Державною податковою 

адміністрацією, Держмитслужбою, ГоловКРУ, Державним казначейством; 

забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах 

соціально-економічного розвитку України; здійснення заходів з підвищення 

ефективності управління державними фінансами; проведення разом з іншими 

органами виконавчої влади аналізу фінансово-економічного становища 

держави, перспектив її подальшого розвитку; підготовка проекту Основних 

напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період; розроблення 

в установленому порядку проекту Закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік, прогнозних показників зведеного бюджету України, 

організація роботи, пов'язаної із складенням та виконанням Державного 

бюджету України, координація діяльності учасників бюджетного процесу; 

удосконалення міжбюджетних відносин; здійснення в межах своїх 

повноважень контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 

розроблення стратегії фінансування державного бюджету; забезпечення 

здійснення державних запозичень, надання державних гарантій, погашення 

та обслуговування державного боргу; удосконалення методів фінансового і 

бюджетного планування; здійснення державного регулювання 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, розроблення 

стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення 

єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення 

фінансової звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від 

організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім 

банків та бюджетних установ), а також фізичних осіб - підприємців; 
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реалізація державної політики у сфері випуску та проведення лотерей; 

реалізація державної політики у сфері розроблення та виробництва 

голографічних захисних елементів, здійснення державного контролю і 

координація діяльності державних органів у цій сфері; участь у розробленні 

разом з іншими органами виконавчої влади державної політики у сфері 

видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння; інформування громадськості про економічні та 

фіскальні цілі держави. 

Врешті останній етап інституціонального розвитку розпочався 8 квітня 

2011 року, коли Указом Президента України ―Про Положення про 

Міністерство фінансів України‖ було визначено, що Мінфін України є 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, а 

також податкової і митної політики (крім адміністрування податків, зборів, 

митних платежів та реалізації податкової і митної політики), політики у сфері 

державного фінансового контролю, казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, 

організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої 

звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері 

запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

Згідно Указу основними завданнями Мінфіну України визначено: 

формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, а 

також податкової і митної політики, крім адміністрування податків, зборів, 

митних платежів та реалізації податкової і митної політики; формування та 

забезпечення реалізації державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску та 
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проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних 

паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання 

та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та 

обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; формування і 

забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері 

державного фінансового контролю, координації та спрямовування діяльності 

органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства; забезпечення концентрації 

фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного 

розвитку України; здійснення заходів із підвищення ефективності управління 

державними фінансами; проведення разом з іншими органами виконавчої 

влади аналізу фінансово-економічного стану держави, перспектив її 

дальшого розвитку; розроблення разом з іншими центральними органами 

виконавчої влади проекту Основних напрямів бюджетної політики на 

наступний бюджетний період; організація роботи, пов'язаної зі складанням та 

управлінням виконання Державного бюджету України, координація 

діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 

забезпечення управління державним та гарантованим державним боргом; 

інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі держави. 
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Висновки до розділу І. 

 

Розкривши наукові основи дослідження фінансової політики держави 

доцільно зробити такі висновки: 

1. Фінансова наука в сучасних умовах виконує не тільки теоретичні 

завдання, які полягають у пізнанні законів фінансових явищ, а також 

практичні, що пов’язані із організацією фінансових інститутів на основі 

встановлення закономірностей і взаємозалежності фінансів та інших 

чинників соціального середовища, і належать до сфери фінансової політики. 

2. Узагальнення теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних 

учених щодо визначення сутності фінансової політики дало змогу 

виокремити характерні ознаки останньої: діяльність, забезпечувальна мета 

здійснення, розгляд фінансового механізму як інструменту політики, 

стратегічна орієнтація. 

3. У більшості теоретичних праць іноземні фахівці під час з’ясування 

сутності фінансової політики (фіскальної і монетарної) основну увагу 

зосереджують на корегуванні ринкової рівноваги, у той час як у роботах 

вітчизняних учених – на фінансовому забезпеченні. 

4. Фінансову політику як своєрідний вид діяльності, який межує з 

творчістю, необхідно тлумачити як реакцію її організаторів на нелінійні 

процеси у відкритій соціально-економічній системі. Це вирішує проблему 

стабілізації структурних зсувів, компенсації, нейтралізації ―шкідливих‖ (з 

погляду системної стійкості) коливань, створення додаткових гарантій 

збереження темпів зростання, повного виконання державних цільових 

програм соціально-економічного розвитку. 

5. Зміст фінансової політики, її основні напрями ґрунтуються на 

теоретичних концепціях, які визначають ступінь участі держави в управлінні 

економікою. 

6. Динамічне оновлення геополітичних і геоекономічних процесів у 

світі поширюється на зміни в теорії й методології фінансової науки, що 
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проявляються: 1) у цілісному, системному підході до вивчення фінансових 

явищ і соціуму, наукове осмислення яких раніше відбувалося, по суті, 

ізольовано; 2) у переході від вивчення еволюції окремих об’єктів і систем до 

розкриття еволюції регіональних і глобальних систем; 3) у дослідженні 

внутрішніх механізмів еволюції фінансових систем. 

7. Неефективність здійснюваної фінансової політики найчастіше 

пов’язують із застосуванням неадекватних теорій, з суб’єктивними 

помилками, хоча головна причина - конфлікт фінансових інтересів різних 

суспільних груп. 

8. Існуюча теоретична і методологічна основа економічної науки, 

домінуючі підходи, концепції і теорії, не повною мірою можуть дати 

відповіді на питання, зумовлені тенденціями постіндустріалізму, глобалізації, 

масштабної трансформації економіки постсоціалістичних країн. Глибокі 

якісні зміни фінансової політики держави, закономірностей її еволюції і 

динаміки вимагають формування нової парадигми фінансової науки. Це, 

насамперед, системний аналіз і синергетика, нелінійне мислення з його 

поняттями нерівноважності, нестійкості, незворотності, тектологія як 

загальна теорія організації, інституційно-еволюційний підхід, які утворюють 

―нову мову‖ фінансової науки (на відміну від домінуючих лінійного, 

аналітичного, каузального підходів). 

9. Глобальні зміни останніх десятиліть супроводжувалися поворотом 

світового наукового ―мейнстріму‖ від крайнього неолібералізму до більш 

збалансованих принципів аналізу економіки. Зокрема, в теорії суспільних 

фінансів було зафіксовано підвищення інтересу до проблем зниження 

майнової нерівності, забезпечення доступу населення до суспільних благ, 

інвестування в створення інфраструктури тощо. 

10. Основними етапами здійснення фінансової політики є: 1) реалізація 

заходів політики, тобто створення чи уповноваження спеціальних 

адміністративних органів, залучення фінансових ресурсів, введення нових 

або зміна існуючих фінансових стандартів; 2) моніторинг політики 
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(відстеження якості та відповідності досягнутих результатів прийнятим 

рішенням), який повинен здійснюватися як органами управління, так і 

незалежними агенціями та аналітичними центрами; 3) оцінювання політики, 

зокрема систематична оцінка якості й ефективності фінансової політики, її 

результатів для вивчення впливу на суспільство та внесення коректив щодо 

подальшої її реалізації, зміни, скасування чи переорієнтації. 

11. Для успішного врегулювання фінансового конфлікту важливі три 

обставини: наявність ціннісних установок; рівень організації сторін; 

взаємоузгоджені правила гри. 

12. Важливе значення для реалізації фінансової політики має чітке 

відокремлення публічних та приватних фінансів, що є вкрай суттєвим з 

погляду їх правового регулювання, оскільки для цього держава використовує 

різні методи: цивільно-правові норми та владні приписи. 

13. Ключовим суб’єктом реалізації фінансової політики виступає 

держава, при цьому безпосередньо реалізація фінансової політики 

здійснюється органами виконавчої влади (Кабінетом міністрів України та 

низкою спеціалізованих фінансових органів). 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

2.1. Методологічні основи фінансової політики як системи 

діяльності 

 

Методологія довгий час розглядалася дослівно лише як наука про 

методи діяльності, що мало свої історичні корені. В умовах класового 

суспільства, розподілу праці на працю розумову та фізичну, відносно 

невелика група людей ―розумової праці‖ задавала цілі діяльності, а решта 

суспільства – працівники ―фізичної праці‖ повинні були дані цілі 

реалізовувати. Так склалася класична для того часу психологічна схема 

діяльності: ціль–мотив–спосіб–результат. Для більшості людей з метою 

вільного прояву своїх сил, творчості, залишався тільки один ―спосіб‖: 

синонім – метод. Звідси і пануюче вузьке розуміння методології, що має 

місце й сьогодні. Крім того, у цей же час, склалося уявлення, що методологія 

повністю відноситься до науки, до наукової діяльності. 

В сучасному розумінні методологія – це наука про організацію 

діяльності. Її можна розглядати дуже широко – як наука про організацію 

будь-якої людської діяльності. Таке визначення однозначно детермінує і 

предмет методології – організація продуктивної діяльності. 

Вітчизняна економічна теорія, як і її адепти, перебувають у парадигмі 

такої знайомої класичної методології. Складається враження, що ніхто так і 

не відчув ні цивілізаційних змін, ні ―тектонічних‖ трансформацій 

філософського знання, ні зміни типів наукової раціональності, ні самої 

сутності епохи ―пост‖, у якій ми живемо, в якій не працюють старі теорії, 

визначальне місце належить не об’єктивності, а людині, тобто 

суб’єктивності
64

. 

                                                 
64

 Гальчинський А.С. Ренесанс методологічного індивідуалізму / А.С. Гальчинський // Економічна теорія. – 
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У своїй сучасній інтерпретації методологічний індивідуалізм 

розбудовує свою наукову мережу, спираючись на визначення людини як 

особистості, а не індивідуума як раніше. 

Необхідною передумовою успішного вирішення цих задач є глибинне 

розуміння і творче опанування генетичних джерел, закономірностей, 

принципів, чинників та механізмів економічного розвитку а) його самого; б) 

тієї соціально-економічної системи (СЕС), у межах якої він функціонує і 

розвивається; в) взаємодії між ним та зовнішнім середовищем. Відповідні 

наявні знання, з одного боку, створюють реальні передумови для 

передбачення, прогнозування і програмування майбутнього, що є 

надзвичайно актуальним для нелінійних складно організованих відкритих 

систем (у т.ч. СЕС), втручання в процеси функціонування і розвитку яких 

навіть у незначних масштабах може викликати глобальні наслідки. А з 

іншого, - допомагають виявляти межі і напрями можливого свідомого 

втручання у екстра та інтравертні процеси якісних змін, а також розробляти 

відповідні прикладні механізми з їх подальшою реалізацією у формі 

інноваційної політики. 

У сучасних умовах найсерйознішим претендентом на роль 

універсальної методології продовжує залишатися діалектика. Сходження на 

наступний рівень конкретики остання як базова теорія і методологія розвитку 

здійснює у вигляді методологічної парадигми глобального(універсального) 

еволюціонізму. 

Його сучасна форма стала результатом інтеграції системного підходу, 

синергетики та еволюціонізму, які взаємодіють між собою як 

взаємодоповнюючі частини цілого (Див. табл. 2.1.). 

Таблиця 2.1. 

ПРЕДМЕТНІ ОНТОЛОГІЇ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ГЛОБАЛЬНОГО ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ65 

                                                 
65 
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Структурний 

компонент 
Сфера “компетенції” 

Системний підхід 

Морфологія системи – суб’єкта і об’єкта еволюції, її 

властивості як цілісності у часовій ретроспективі, 

зовнішні зв’язки, процеси і показники функціонування, 

структурні зрізі, тимчасові рівноважні стани, механізми 

саморегулювання в періоди поступального відносно 

лінійного руху між точками біфуркації 

Синергетика 

Структурна самоорганізація як один з механізмів 

утворення нового в процесі еволюції та її форми; 

динаміка системи в умовах невизначеності і 

нерівноважності; вибір траєкторії розвитку з ряду 

альтернатив; ефекти позитивного і відємного 

зворотного зв’язку. 

Еволюціонізм 

Цільова функція еволюції; етапи життєвого циклу 

системи; прогресивна чи регресивна спрямованість 

якісних змін; активно-пасивна адаптація до змін 

зовншіньоно середовища та її форми, неповязані з 

структурною реорганізацією; одиниця мінливості, 

механізми збереження нового і його ретрансляції в 

майбутнє; еволюція механізмів еволюції; критерії 

еволюційного відбору елементів системи та моделей їх 

поведінки. 

Діалектика 
Суперечності як рушійні сили еволюції; механізми 

розв’язку суперечностей. 

 

Усе вищенаведене дає підставу сподіватися, що саме глобальний 

еволюціонізм, а точніше його економічна версія, творчо адаптована з 

урахуванням специфічного об’єкту (СЕС), відкриває перспективи 

дослідження економіки як складної відкритої людиноцентричної динамічної 
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системи, що самоорганізовується у просторі і еволюціонує у часі у 

безперервній взаємодії з навколишнім середовищем. 

Місце методології в економічній науці можна виявити з допомогою 

когнитивної концепції трансцендентального реалізму. Відповідно до неї у 

економічній науці виділяються: економічна теорія, предметом якої є 

структури, механізми та тенденції, що відносяться до глибинного і в 

принципі неспостережуваного шару економічної реальності; економічна 

феноменологія, що концентрується на економічних феноменах і фактах; 

економічна статистика і економетрика, предметом вивчення яких є дані, що 

характеризують ті чи інші феномени, і співвідношення між цими даними. 

Особливості нинішньої ситуації полягає в тому, що ці дисципліни 

методологічно та методично недостатньо повязані між собою. В таких 

умовах зв’язок між ними здійснюється з допомогою самостійної дисципліни 

– економічної методології
66

. 

В руслі дисертаційної роботи нас, в першу чергу, цікавить методологія 

для практичних працівників, тобто для всіх хто, не займаються професійно 

науковою діяльністю. За основу візьмемо три визначення якими будемо 

тимчасово користуватися у цьому розділі. 

Методологія фінансової науки – це сукупність форм і методів пізнання 

фінансового світу за допомогою спеціального економічного 

інструментарію
67

. 

Методологія – це система теоретичних положень, які в межах теорії 

розкривають філософські й предметні світоглядні положення шляхом 

формулювання принципів, методів та інструментарію пізнавальної, освітньої 

й прагматичної діяльності над об’єктом реального світу з метою виявлення 
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наукових фактів, узагальнення їх в емпіричні закономірності та закони, які 

описують його як явище68. 

Методологія – це вчення про науковий метод пізнання й перетворення 

світу, його філософська, теоретична основа або сукупність прийомів 

дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки 

об’єкта її пізнання.69 

Як відомо людська діяльність характеризується пятьма інваріантами: 

цінністно-орієнтована діяльність, пізнавальна діяльність, перетворювальна 

діяльність, естетична та комунікативна діяльність (спілкування). Відповідно 

до цього можна виділити наступні п’ять базових елементів сучасної 

методології: філософсько-психологічна теорія діяльності; системний аналіз 

(системотехніка), наукознавство, теорія науки, етика діяльності, естетика 

діяльності. 

Оскільки діяльність – це цілеспрямована активність людини, то 

організувати діяльність означає впорядкувати її в цілісну систему з чітко 

визначенними характеристиками, логічною структурою та процесом її 

здійснення. Історично відомі різні способи організації діяльності. Сучасним є 

проектно-технологічний тип, який полягає в тому, що продуктивна діяльність 

людини (чи організації) розбивається на окремі завершені цикли, які 

називаються проектами. В проектно-технологічному виді організаційної 

культури ключовими стають поняття: проект, технологія та рефлексія. В 

таблиці 2.2. подана характеристика організаційних типів культури.  

Таблиця 2.2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТИПІВ КУЛЬТУРИ 

Організаційний тип 

культури 

Способи нормування 

та трансляції 

діяльності 

Форми суспільного 

устрою, відтворюючі 

спосіб 
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Традиційна Міф та ритуал 

Комунальні групи, що 

формуються за 

принципом ―свій–

чужий‖ на відносинах 

родинності 

Корпоративно-

реміснича 

Зразок і рецепт його 

відтворення 

Корпорація, що має 

формально ієрархічну 

будову – майстер, 

підмайстер, учень 

Професійна 
Теоретичні знання у 

формі тексту 

Професійна організація, 

побудована на принципі 

онтологічних відносин 

Проектно-технологічна 
Проекти, програми та 

технології 

Технологічне 

суспільство, 

структуроване за 

принципом 

коммунікативності та 

професійних відносин 

 

Таким чином, можна запропонувати наступну ―схему методології‖: 

1. Характеристики діяльності: особливості; принципи; умови; норми 

діяльності (Див. табл. 2.3.); 

Таблиця 2.3. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Характеристики Організація практичної діяльності 

Особливості діяльності 

1. Унікальність та непередбачуваність, наявність 

свободи волі; 2. Адаптивність; 3. Здатність до 

цілеутворення, цілі продуктивної діяльності 

формулюються в процесі самої діяльності; 4. 

Здатність протистояти руйнівним тенденціям; 
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самоорганізація, саморозвиток 

Принципи діяльності 

1. Принцип ієрархічності; 2. Принцип цілісності; 

3. Принцип комунікативності; 4. Принцип 

історичності; 5. Принцип необхідного 

різноманіття 

Умови діяльності 

Мотиваційні, кадрові, матеріально-технічні, 

науково-методичні, організаційні, фінансові, 

нормативно-правові, інформаційні 

 

2. Логічна структура діяльності: cуб’єкт; об’єкт; предмет; форми; засоби; 

методи; результат діяльності (Див. табл. 2.4.); 

Таблиця 2.4. 

ЛОГІЧНА СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ 

Структурні 

компоненти 
Організація практичної діяльності 

Суб’єкт Спеціаліст-практик 

Обєкт Цілісний трудовий (виробничий) процес 

Предмет 
Об’єкт та предмет діяльності не розрізняються, 

виступають як синоніми 

Результат 
Досягнення нових ефективних результатів трудової 

(виробничої) діяльності 

Форми організації 

діяльності: 

1) за кількістю 

учасників; 2) за 

організацією 

процесу діяльності; 

3) специфічні 

форми 

Індивідуальні та колективні 

Організаційна культура як всезагальна форма 

організації діяльності. Сучасний проектно-

технологічний тип організаційної культури. Проекти як 

завершені цикли діяльності, їх фази, стадії та етапи. 

Інституціональні та неформальні форми організації 

трудової (виробничої) діяльності 

Методи діяльності: Аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 
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1) теоретичні 

методи-операції 

конкретизація, узагальнення, формалізація, індукція, 

дедукція, ідеалізація, аналогія, моделювання тощо. 

2) теоретичні 

методи-дії 

Діалектика як всезагальний метод 

Прогнозування 

Специфічні методи проектування систем, їх оцінки 

(самооцінки) та рефлексії за фазами, стадіями та 

етапами 

3) еспіричні 

методи-операції 

Вивчення літератури, документів, результатів 

діяльності, спостереження, вимірювання, опитування 

(усний та письмовий), експертні оцінки, тестування 

В технологічній фазі – методи виробничої діяльності 

4) емпіричні 

методи-дії 

Відслідковування обєкту, обстеження, моніторинг, 

вивчення та узагальнення досвіду, дослідна робота. 

В технологічній фазі – виробничі технології 

Засоби діяльності Матеріальні, інформаційні, логічні, математичні, мовні 

 

3. Часова структура діяльності: фази; стадії; етапи діяльності (Додаток 4). 

Методологія практичної діяльності, досліджена значно менше, ніж 

методологія науки. Вона розкривається у наступній логіці: характеристика 

практичної діяльності; її засоби та методи; організація процесу практичної 

діяльності – часова структура; управління проектами; проекти та наукові 

дослідження. 

Можна виділити наступні загальні особливості професійної діяльності 

– як практичної, так і теоретичної, як індивідуальної, так і колективної: 

унікальність та непередбачуваність людської діяльності в конкретних 

умовах, наявність свободи волі, але у той же час наявність граничних 

можливостей, що визначаються наявними ресурсами; здатність 

адаптовуватися до змінних умов середовища та перешкодам (причому як до 

зовнішніх, так і до внутрішніх); здатність до цілеутворення – маючи на увазі 

достатньо розвинуту інтегративну, продуктивну діяльність, яка відрізняється 
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від чисто виконавчої діяльності, де ціль задається людині чи колективу 

ззовні. Цілі ж продуктивної діяльності формуються в процесі самої 

діяльності; здатність протистояти руйнівним тенденціям: як зовнішнім, так і 

внутрішнім, здатність виробляти різні варіанти цілеутворення та 

цілевиконання, здатність до самоорганізації та саморозвитку. 

Виходячи з вищевикладених особливостей практичної діяльності, 

можна сформулювати принципи практичної діяльності: 

Принцип ієрархічності. В залежності від особистий якостей людини, а 

також умов, у які вона поставлений, діяльність може здійснюватися на різних 

рівнях її ієрархії: операційному (людина-виконавець), тактичному (людина-

діяч) та стратегічному (людина-творець). 

Принцип цілосності, інтегративності (емерджентності). Філософи та 

психологи виділяють пять основних видів діяльності (їх можна також 

визначити як інваріантні сторони діяльності): пізнавальна, перетворююча 

(практична та проектуюча), цінністно-орієнтуюча, спілкування, естетична. 

Діяльність, де людина може розкрити всі свої потенційні можливості – це 

така діяльність, у якій будуть достатньо повно представлені в єдності всі 

перераховані види діяльності. При цьому провідним видом діяльності у 

відповідності з природою людини виступає перетворюююча діяльність. 

Принцип комунікативності (принцип відкритості). 

Принцип історичності. Розглядаючи з позиції методології професійну 

діяльність як систему, необхідно враховувати динаміку її народження, 

розвитку, стагнації та, врешті, відмирання. Ця динаміка має два аспекти: 

філогенетичний та онтогенетичний. 

Принцип необхідної різноманітності (принцип адекватності). 

Як і будь-яка система, практична діяльність, за визначенням 

характеризується як мінімум, трьома ознаками: склад (принцип необхідного 

розмаїття), структура (принцип ієрархічності), функції (принцип цілісності). 
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Крім того, система характеризується своїм розміщенням в ―просторі‖ 

(принцип комунікативності) та у часі (принцип історизму).
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Для розгляду методів практичної діяльності скористаємось 

класифікаціями, про поділ методів на методи-операції та методи-дії; про 

поділ циклу діяльності на фази: проектування, технологічну та рефлексійну. 

Виходячи з цієї класифікації слід виділити (табл. 2.5.). Щодо головних 

характеристик методів фінансового дослідження, то вони навелені у Додатку 

5. 

Таблиця 2.5. 

 

МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Теоретичні Емпіричні 

методи-операції методи-дії методи-операції методи-дії 

аналіз 

синтез 

порівняння 

абстрагування 

конкретизація 

узагальнення 

формалізація 

індукція 

дедукція 

ідеалізація 

аналогія 

моделювання 

розумовий 

експеримент 

уявлення 

діалектика (як 

метод) 

наукові теорії, 

перевірені 

практикою 

докази 

метод аналізу 

систем знань 

дедуктивний 

(аксіоматичний) 

метод 

індуктивно-

дедуктивний 

метод 

виявлення та 

вивчення 

літератури, 

документів та 

результатів 

діяльності 

спостереження 

вимірювання 

опитування 

(письмове та 

усне) 

експертні оцінки 

тестування 

Методи 

відслідковування 

об’єкту: 

обстеження, 

моніторинг, 

вивчення та 

узагальнення 

досвіду 

методи 

перетворення 

об’єкту: 

дослідна робота, 

експеримент 

                                                 
70

 Методологія С. 244. 



 72 

вирішення 

протиріч 

постановка 

проблеми 

побудова гіпотез 

 

Виклавши особливості, принципи та засоби, а також методи практичної 

діяльності, перейдемо до розгляду організації її процесу. Як вже 

неодноразова зазначалося, цикл процесу продуктивної діяльності (проект) 

складається з трьох фаз: фази проектування, технологічної фази, фази 

рефлексії. 

Переходячи до розмови про управління проектами, необхідно 

встановити співвідношення між методологією та управлінням. Якщо 

управління здійснює суб’єкт, то його слід розглядати як діяльність. Якщо 

управління – це діяльність, то здійснення цієї діяльності є функцією 

управляючої системи, процес управління відповідає процесу діяльності, 

управлінський вплив – її результату і т.д. Іншими словами, в організаційних 

(соціально-економічних) системах (де і управляючий орган і керована 

система є суб’єктами) управління є діяльністю з організації діяльності. 

Тут доречно згадати про способи визначення рівня організованості. 

Теорія організації складних систем знаходиться на стадії становлення, і якщо 

сутність процесів організації з появою кібернетики як науки в якійсь мірі вже 

розкрита, то проблема кількісного визначення рівня організованості лише 

поставлена. Академік В.А. Трапезніков першим в СРСР став розглядати 

категорії ―ентропія‖ та ―економічна ефективність‖ як взаємопов’язані. 

Максимальна, як і мінімальна, впорядкованість народного господарства 

безсумніву є найменш ймовірний її стан тобто впорядкованість системи в 

момент t  буде рівна: 0)(1  tP . Показникам впорядкованості в економічних 

системах відповідають достатньо конкретні показники ефективності: 

maxmin ),(, EtEE . 
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Очевидно, що рівень впорядкованості системи в момент t  буде 

відображатися наступним відношенням: 

max

)(
)(

E

tE
tP  , 

а її ентропія 

)(ln)( tPtH  .
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Категорія практики дозволяє перейти від схеми ―С–О‖ (вплив суб’єкту 

– зміна стану об’єкту) до ―С–Д–О‖ (суб’єкт – предметна діяльність – об’єкт), 

де зв’язуючою ланкою є діяльністю суб’єкта разом з цілями, умовами та 

засобами їх реалізації.
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Діяльність визначається як активна взаємодія людини з навколишньою 

дійсністю, в ході якої людина виступає як суб’єкт, що цілеспрямовано 

впливає на об’єкт та задовольняє таким чином свої потреби. 

Це дозволяє визначити загальну схему структури діяльності (див. 

рисунок 2.1). 

Умови (організаційні, фінансові та інші)

Соціальне 

замовлення
Потреби, 
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Процес 

досягнення цілей

Оцінка

Результат

Критерії

Саморегуляція, 
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Вимоги, норми (правові, 
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Рис. 2.1. Загальна структура діяльності та її взаємодія 

із зовнішнім середовищем. 
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Розглянемо основні структурні компоненти діяльності. 

Потреби визначаються як нужда або нестаток в чомусь, що необхідне 

для підтримки життєдіяльності. Вони конкретизуються в мотивах, що 

виступають збудниками діяльності. 

Мотиви обумовлюють визначення цілі як суб’єктивного образу 

бажаного результату очікуваної діяльності, дій. Ціль займає особливе місце в 

структурі діяльності. Головним є питання – хто задає ціль? У випадку 

продуктивної діяльності, а тим більше інноваційної ціль визначається самим 

суб’єктом. В категоріях проектно-технологічного типу організаційної 

культури, а також системного аналізу процес визначення цілі називається 

проектуванням. 

Процес досягнення цілі також характеризується своїм змістом, своїми 

формами, методами, засобами та технологіями. 

Особливе місце в структурі діяльності займають компоненти, які у 

випадку індивідуального суб’єкту називаються саморегуляцією, а у випадку 

колективного суб’єкту, колективної діяльності – управлінням. 

Зупинимось детальніше на одному із структурних компонентів 

глобального еволюціонізму, про який йшла мова вище, а саме системному 

аналізі. В загальнотеоретичному плані він знайшов своє втілення в теорії 

систем, в тому числі й соціально-економічних, а в прикладному – в 

системному аналізі.
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Широке використання системного підходу в наукових дослідженнях є однією з 

характерних рис сучасної економічної науки. Це дозволяє розглядати будь-який 

економічний об’єкт як систему. Терміни ―система‖, ―управління‖, ―структура‖, 

―зв’язок‖ та інші, пов’язані з ними, увійшли в число найбільш вживаних в науці та 

різних сферах практичної діяльності. Нині стає очевидним, що ці поняття неможливо 

визначити відокремлено, незалежно одне від одного. Усі вони утворюють деяку 

концептуальну систему, компоненти якої взаємопов’язані і в своїй цілісності задають 

перше уявлення про логічний каркас системного підходу.  
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У цьому контексті ми володіємо великою кількістю матеріалу щодо пояснення 

змісту поняття ―система‖, починаючи від якісних характеристик ―система – це 

комплекс елементів, що знаходятмодії‖ (Л.Берталанфі), чи ―система – це множина 

об’єктів разом з відносинами між об’єктами та їх атрибутами‖ (А.Хосен, Р.Фейджин) і 

закінчуючи формальними визначеннями цього поняття, які, як правило, будуються на 

теоретико-множинній мові (М.Месарович, Д.Елліс, Ф.Людвіг, О.Ланге). 

Виходячи з вищенаведеного складно дати єдине визначення поняття ―система‖. 

Найбільш проста система передбачає як мінімум два елементи (елементами 

називаються ті частини предметів, процесів, явищ які є відносно неподільними в 

рамках даного об’єднання). При цьому один з них повинен бути здатним впливати, а 

інший сприймати цей вплив (функція першого – дія, а другого – сприйняття цієї дії). 

Такими елементами є суб’єкт та об’єкт управління. Суб’єкт системи управління завжди 

відіграє активну роль по відношенні до об’єкту. Проте суб’єкт одночасно є похідним 

від об’єкту управління, адже його зміст і функції визначаються останнім. Це дозволяє 

зробити висновок про те, що елемент системи не може бути пасивним (лише 

присутнім). 

Склад елементів системи управління фінансовими ресурсами необхідно 

підбирати таким чином, щоб при мінімальній їх чисельності було забезпечено 

максимум функціонального їх прояву, бо чим вища функціональна дія тим вища 

ефективність кожного елементу. Зокрема система, що складається з семи елементів має 

сорок два зв’язки, а число різних станів, в яких може знаходитися система складає 

12104 . 

Основний зміст системного аналізу полягає не в формальному математичному 

апараті, що описує ―системи‖ і ―рішення проблем‖ (хоча спроби створення такого 

апарату існують) і не в спеціальних математичних методах, наприклад, оцінки 

невизначеності (хоча в цьому напрямку також пророблена певна робота), а в його 

концептуальному, тобто понятійному апараті, в його ідеях, підходах і установках. 

Успіх у використанні системного підходу залежить від мистецтва інтерпретації його 

вимог в практичних фінансових ситуаціях. 

Слід звернути увагу на деякі вади останнього, які кореняться в самій 

природі і особливостях виникнення системного аналізу. Це насамперед: 

надмірне захоплення і залежність від кількісних моделей; нездатність 

працювати з несумісними цінностями, які конфліктують між собою; 
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необхідність наявності яскраво вираженого критерію вирішення і чітко 

визначених завдань і цілей; заперечення проблеми імовірного характеру 

політичних процесів і особливих характеристик політичних ресурсів 

(наприклад, ефект збільшення впливу в результаті використання політичної 

влади); значний брак уваги до екстрараціональних елементів вирішення, 

таких, як творчість, приховане знання і здоровий глузд; здатність працювати 

з великими і складними системами тільки шляхом розбивання їх на складові 

частини; вада методу обліку мотивацій ірраціональної поведінки і складу 

розуму людини. 

В подальшому ці вади системного аналізу, з одного боку, поставили під 

сумнів його корисність для роботи з політичними рішеннями, загальним 

стратегічним плануванням і політичним процесом в цілому, а з другого – 

нагальну необхідність формування спеціальної наукової дисципліни, здатної 

вирішувати такі проблеми в контексті їх системного аналізу. Такою 

спеціальною політико-управлінською науковою дисципліною і став з 

середини 1960-х років політичний аналіз (Таблиця 2.6.). 

Таблиця 2.6. 

ГІПОТЕТИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ОЗНАК  

СИСТЕМНОГО І ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ
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Ознака Системний аналіз Політичний аналіз 

Базові дисципліни 

Економічна теорія, 

дослідження операцій, 

кількісні підходи до 

прийняття рішень 

Те саме, плюс політична 

наука, державне 

управління, окремі 

компоненти соціальних 

наук і психології 

Основний акцент Кількісний аналіз 

Якісний аналіз і 

вироблення нових 

альтернатив 
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Основні бажані 

професійні якості 

Яскраві, нетрадиційні, 

розвинені аналітичні 

здібності 

Те саме, плюс зрілість, 

знання явної і 

прихованої політичної 

та управлінської 

реальності, уява та 

ідеалістичний реалізм 

Головний критерій 

рішень 

Ефективний розподіл 

ресурсів 

Багато критеріїв, 

включаючи соціальні, 

економічні й політичні 

Основні методи 

Економічний аналіз, 

побудова кількісних 

моделей 

Те саме, плюс якісні 

моделі аналізу, образне 

мислення й 

прогнозування 

майбутнього, увага до 

прихованих процесів 

Сфера застосування 

Система планування – 

програмування – 

бюджетування 

В рамках сектора 

соціального управління 

в різних формах 

Основні результати з 

точки зору прийняття 

державних рішень 

Кращі вирішення 

обмежених питань; 

можливі зворотні 

ефекти при застосуванні 

до складних політичних 

проблем 

Дещо краще вирішення 

складних політичних 

проблем, освітній вплив 

на якість політичної 

аргументації і 

довгострокове вивчення 

функціонування всієї 

політичної науки 

Що потрібно для 

розвитку знання і 

підготовки спеціалістів 

Відповідає всім 

вимогам; для 

подальшого розвитку 

необхідні деякі зміни в 

Зміна спрямованості 

політичної науки і 

державного управління 

як наукових дисциплін – 
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університетських 

навчальних планах 

створення нових 

навчальних планів в 

університетах і розвиток 

нових дисциплін в 

рамках політичної науки 

 

Політичний аналіз, на відміну від системного аналізу, зосереджений, yе 

тільки і не стільки на постановці, скільки на самому вирішенні складних 

публічних політичних проблем. 

Практика сучасного державотворення в Україні впродовж 1990–2014 

рр. та результати прогнозно-аналітичної оцінки існуючої траєкторії руху 

економічної системи беззаперечно засвідчили наступне: 

По-перше, внаслідок низки процесів щодо імітації реформ в 

національному господарстві – були порушені щільність звязків між 

основними компонентами національного господарства, а також рівновага й 

цілеспрямованість його розвитку. 

По-друге, Україна послідовно вирішувала лише різноспрямовані 

політичні завдання, серед яких національні економічні інтереси (НЕІ), 

орієнтири досягнення цілісності та організованості, високої ефективності 

функціонування національної економіки не мали абсолютної переваги
75

. 

Сутність і зміст трансформаційних процесів у межах української 

економіки повинні виходити із того, що сучасні колізії економічних відносин 

можна вирішити лише шляхом компромісів та формування узагальнених 

соціально-економічних інтересів, реалізації моделі функціонування 

компромісно-рівноважних ринків. 

При цьому нагальним є зауважити, що рівноправне стратегічне 

партнерство у спільноті розвинених держав можливе лише в разі адекватного 

врахування та висвітлення існуючого стану економічної системи для 
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вирішення наступних і взаємозалежних проблем, що зумовить удосконалення 

цільових елементів системи управління й макроекономічного регулювання, а 

також реалізацію двох класів завдань – науково-методологічного та 

конфліктно-компромісного (Додаток 8) 

Водночас беззаперечним є і те, що вплив інформаційної 

інтелектуалізації реального сектору економіки на характер еволюції складних 

систем (макроструктур) зумовлює кардинальні зміни власне способів 

сприйняття, оцінювання й прогнозування економічної динаміки національної 

економіки, осмислення доцільності різних модифікацій промислових циклів, 

удосконалення регуляторів впливу довгохвильових коливань національно-

господарських і суспільно-політичних процесів на темпи 

загальноекономічного прискорення. Тому, на думку авторів, економічна 

концепція розвитку нашої країни повинна виключити принципи й доктрини, 

за якими прийняті сучасні концепції, державні програми, стратегії тощо
76

. 

Останні лише за окремими структурними підрозділами можна вважати 

стратегічно спрямованими, а не такими, що відповідають за суттю і змістом 

державним, оскільки документи-доктрини такого рівня мають включати 

конститутивні начала, що і відрізняє їх від різних декларативних планів, 

задумів, аналітичних оглядів (Додаток 9). 

Крім того, оскільки недолугі екзогенні спроби скорегувати траєкторію 

розвитку української економіки (із залученням матеріальних, фінансових, 

інтелектуальних ресурсів) за рахунок адаптації західноєвропейських 

моделей, доктрин, концепцій і методик виявилися не ефективними, то слід 

кардинально змінити ракурс досліджуваних проблем, спрямувавши пізнання 

відносин і механізмів (що забезпечують індивідуальну надійність 

багатокомпонентних систем, виживання суспільства та наступність 

найважливіших для країни інституцій), на збереження генотипу економічної 

системи нашої країни, набуття нею адаптивних ознак, хоча і в умовах 
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нарощення загроз світової фінансової кризи і під тиском глобалізаційних 

тенденцій
77

. 

Забезпечити трансформацію кількісних змін у якісні в національній 

економіці з урахування нарощення просторово-часового ресурсу імовірно, 

однак слід зважати і на таке: 

по-перше, стрімко зростає потреба у вуглеводних ресурсах (при їх 

вичерпності), з огляду на зазначене прискорюються процеси обмеження 

свободи їх використання за рахунок переконфігурації на світових ринках; 

по-друге, кількість і якість локальних конфліктів, які відбуваються за 

сировинні ресурси та ринки збуту, свідчить про стійку тенденцію їх 

зростання, а це підвищує залучення нашої держави в дії прилеглих країн чи 

країн-донорів (енергоресурсів, інвестицій, робочої сили, прогресивних 

технологій тощо); 

по-третє, геостратегічною реальністю кількох останніх років стає 

формування нових еконміко-політичних центрів світового значення, а також 

зростання економічної могутності азіатсько-тихоокеанського регіону (їх 

макроекономічна динаміка перевищує параметри і можливості внутрішнього 

ринку); 

по-четверте, суттєвою причиною збереження уваги наукової спільноти 

до проблем реалізації дії механізмів раціонального використання й 

нарощення просторово-часового ресурсу трансформації є невичерпність 

процесу виникнення/приєднання/розпаду держав і наддержавних обєднань, 

органічне функціонування та розвиток яких на засадах цілісності й 

системності неможливі без конституювання стійкої до різноспрямованих 

збурень, а також цілеспрямованої й ефективної економіки. 

Відтак розроблення дієвих механізмів раціонального використання й 

нарощення просторово-часового ресурсу трансформації української 

економіки (а саме їх ми розглядаємо як головну ланку гарантування 
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національної безпеки) є наслідком інкорпорації до наукових досліджень 

історико-генетичних засад і положень теорії еволюціогенетики. 

Усвідомлення такого явища, як макросистемна еволюція економічної 

системи України – новий зріз дослідження її можливостей, яке, на наш 

погляд, здатне поглибити системне бачення Української держави в динаміці 

розвитку її стратегічного потенціалу і практичних акцій як у межах 

національних економічних інтересів, так і на міжнародній арені. 

Отже, традиційно ―Методологічні основи‖ трактуються як єдність 

провідних положень і принципів отримання та узагальнення емпіричних 

знань про об’єкт дослідження. Однак раціональніше їх розглядати як систему 

базових принципів, методів та інструментарію, які є необхідними й 

достатніми для реалізації пізнавального, освітнього і прагматичного видів 

діяльності над об’єктом реального світу в межах перспективи. 

 

2.2. Основні структурні компоненти фінансової політики 

 

Фінансова політика в Україні постійно перебуває в центрі уваги 

суспільства, що зумовлено як її місцем серед основних інструментів 

економічної політики, так і гострою критикою, якій вона регулярно 

піддається. І це не дивно, оскільки саме у фінансовій політиці найбільш 

яскраво проявляються та найбільш жорстко конфліктують інтереси різних 

суспільних груп. 

В нашому дослідженні ми будемо використовувати суб’єктивне 

розуміння інтересів, які формуються на основі потреб
78

. Прийняття 

суб’єктивного характеру інтересів актуалізує питання співвідношення 

інтересів і потреб. Категорії ―інтерес‖ і ―потреба‖ стисло пов’язані між 

собою: вони послідовно розкривають одна одну, мають одну підставу – 

життєдіяльність суб’єкта, інтереси є похідними від потреб, ґрунтуються на 
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потребі. Більшість авторів вміщує інтереси у категоріальний ряд ―потреби‖ – 

―інтереси‖ – ―цінності‖. 

Потреба – об’єктивна життєва необхідність суб’єкта, брак чи 

відсутності чого-небудь, необхідного для нормального існування живих та 

соціальних систем. 

Взаємозв’язок потреб і інтересів не викликає сумнівів, так само як і 

відмінність категорій ―потреба‖ і ―інтерес‖. Так, на думку В. Зубова, поняття 

―потреба‖ фіксує невідповідність між внутрішніми та зовнішніми умовами 

життєдіяльності людини, а поняття ―інтерес‖ фіксує момент усвідомлення 

цієї невідповідності й спрямовує людську активність на вирішення цих 

суперечностей
79

. На думку В. Сіренка, потреба і інтерес мають одну підставу, 

але потреба виступає як життєво необхідна функція суб’єкта, а інтерес 

включає в себе дану необхідність не безпосередньо, а як необхідність 

задоволення потреби суб’єкта
80

. На думку В. Муляра, потреби як 

спонукальна сила активності особистості впливають на неї не прямо, а 

опосередковано, через призму інтересів
81

. 

Можна виділити низку спільних і відмінних рис між потребами і 

інтересами. Спільним можна вважати те, потреби і інтереси не існують поза 

їх носіями; інтереси і потреби спрямовані на певний об’єкт (наприклад 

суспільні відносини). Відмінним між ними є те, що інтереси виступають 

лише у людини (всі інші живі істоти мають потреби, але не мають інтересів), 

потреби орієнтовані, перш за все, на предмет їх задоволення, а інтереси 

спрямовані на ті соціальні інститути, від яких залежить розподіл цінностей і 

благ, що забезпечують задоволення потреб. 

На думку Д. Александрова, категорія ―потреба‖ розкриває відсутність 

балансу у системі ―суб’єкт–середовище‖, вказує на протиріччя необхідного і 
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актуального, а категорія ―інтерес‖ позначає ситуативно-стратегічний вибір 

суб’єктом такої активності, яка найкраще відновить цей баланс
82

. 

Варто звернути увагу на явище багатоманітності інтересів по 

відношенню до однієї і тієї ж самої потреби. Задоволення потреби є життєво 

важливим для організму (біологічного чи суспільного). Про потреби групи, 

що не тотожні інтересам, можна говорити на підставі її інтересів, що 

проявляються у діяльності групи, що артикулюються і транслюються до 

органів державної влади. 

На нашу думку, потреби не можуть бути спрямовані на соціальні 

інститути чи відносини, від яких залежить розподіл предметів, цінностей, 

благ і ресурсів, які забезпечують задоволення потреби – на них спрямовані 

лише інтереси. 

Інтереси виступають лише у людському суспільстві не через те, що 

вони є зв’язком, насамперед з іншими людьми, а тому, що інтерес пов’язаний 

з усвідомленням потреби, яке має раціональний характер і притаманне лише 

людині як раціональній істоті. 

Тим не менше, про соціальне можна говорити і у випадку потреб. 

Варто погодитися з думкою про те, що потреби особистості формуються під 

впливом її соціального положення, способу життя, духовної культури 

суспільства. 

Завершуючи розгляд проблематики співвідношення потреб і інтересів, 

варто згадати твердження про те, що потреби людини на відміну від потреб 

тварини безмежні і мають здатність до розширення (закон піднесення 

потреб). 

Наступною проблемою, яка пов’язана з інтересами, є проблема 

співвідношення інтересів і цінностей. Останні розглядають і як феномен, що 

формується на основі інтересів, і як системозапочатковуючий елемент у їх 

формуванні. 
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Варто зазначити, що на сьогодні поширеними є трактування цінностей і 

як конкретних, значимих для суб’єкта предметів, що задовольняють його 

потреби (прагматичний, утилітаристський підхід) і як абстрактних сутностей, 

що позначають особливу реальність. Відповідно, в українській суспільно-

політичній думці при розгляді співвідношення інтересів і цінностей теж 

присутні різні інтерпретації. Так, згадувана вже О. Семченко вважає цінності 

явищем внутрішнього світу людини: на її думку, цінності (у її випадку – 

політичні), - це переконання і цілі індивіда чи суспільства, що відбивають в 

їх свідомості стійку позитивну значимість тих чи інших смислів, принципів і 

явищ, і виконують роль орієнтирів; це фундаментальні, ментальні утворення, 

уявлення особистості про ідеальні моделі поведінки і ідеальні кінцеві цілі, 

уявлення про бажане та необхідне
83

. 

Можна прийняти і утилітаристське, прагматичне розуміння цінності як 

суб’єкта (ідеального чи реального), за допомогою якого задовольняються 

потреби, і розуміння цінності як духовного утворення. На нашу думку, 

доцільно прийняти розуміння цінності як духовного утворення, залишаючи 

для позначення цінності у утилітаристському, прагматичному розумінні 

поняття ―благо‖, що дозволить уникнути непорозумінь у процесі опису 

групових інтересів. Цінність у нашому випадку буде означати переконання 

групи, її уявлення про ідеальні моделі поведінки і ідеальний стан, який 

можна описати в термінах ―добре‖, ―погано‖, які обумовлюють внутрішні 

прихильності і пріоритети, впливають на установки і орієнтації групи. Для 

частки духовного і конкретно-предметного матеріалу, який задовольняє, чи 

за допомогою якого можна задовольнити потребу, цінності у її 

прагматичному, утилітаристському значенні, ми будемо вживати поняття 

―благо‖. 

Варто погодитися з деякими думками, висловленими українськими 

науковцями, насамперед про те, що на рівні цінностей відбувається 
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ускладнення стимулів поведінки людини і причин соціальної дії: на перший 

план висувається не те, що необхідно і без чого не можна існувати (це 

завдання вирішується на рівні потреб), не те, що корисне з точки зору 

матеріальних умов (це рівень дії інтересів), а те, що відповідає уявленням про 

призначення людини і її гідність. Ми поділяє думку О. Семченко про те, що 

цінності, що представляють внутрішній світ людини, більш стабільні у 

порівнянні з потребами і інтересами. Слушним, на нашу думку, є положення 

про те, що цінності впливають на вибір можливих варіантів діяльності для 

задоволення інтересу. Варто також прийняти погляд про існування системи 

цінностей, і відповідно – про їх ієрархію, причому потрібно зазначити, що 

система цінностей змінюється лише в кризові періоди життя, до того ж ці 

зміни стосуються переважно структури цінностей, внаслідок чого одні 

цінності стають більш значущими, інші відсуваються на задній план. 

На нашу думку, цінності пов’язані з інтересами опосередковано, через 

потреби, і тут вони їм передують, адже оцінка свого становища, яке 

співвідноситься з ідеальним, формується на основі цінностей. Цінності також 

пов’язані з інтересами у процесі реалізації інтересу: тут цінності впливають 

на оцінку шляхів діяльності, їх припустимість. 

У звичайних умовах, коли сума потреб є більшою за обсяг фінансових 

ресурсів, економічні інтереси різних соціальних груп неминуче вступають в 

протиріччя. Тому суспільство вимушене шукати компроміс між ними з 

метою збереження соціальної стабільності. Пріоритет у цьому плані 

належить державі.
84

 Суперечності між загальними і приватними інтересами 

долаються через розвиток різних перерозподільних систем.85 

Суспільство є різновидністю групи (сукупність людей, яка володіє 

власною системою переваг, що існують поряд з індивідуальними 

преференціями її членів). Будь-яка група володіє обмеженими можливостями 

(ресурсами). При розгляді її як носія самостійних переваг, завдання 
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зводиться до максимізації рівня задоволення групових потреб при наявних 

ресурсах. Вирішення такого завдання щодо будь-якого, в тому числі і 

групового субєкту, утворює його інтерес. Тим самим в поняття інтерес ми 

закладаємо збалансованість бажань і можливостей.
86

 

У сучасній юридичній літературі класики публічного права визначають 

три види публічного інтересу: державний, суспільний і територіальний 

інтерес. Не всі суспільні інтереси набувають ознаки публічності і стають 

різновидом публічного інтересу, а лише ті з них, які отримали визнання 

держави або органів місцевого самоврядування, що відбувається шляхом 

декларування у нормах законодавства зацікавленості держави або органів 

місцевого самоврядування у підтримці та задоволенні таких інтересів. 

Проблему інтересів індивіда розглядають у різних гуманітарних 

науках. Проте в науці про фінанси зокрема і в економічних науках узагалі 

вона відіграє найважливішу роль. 

Піраміда потреб Абрахама Маслоу використовується врізних галузях 

гуманітарних наук – в психології, соціології, економіці і т.д., однак, 

теоретичний та прикладний потенціал його ―піраміди‖ далеко не вичерпаний. 

Можна виділити пять базових особливостей потреб: 

1. Потреби завжди пов’язані з наявністю у людини відчуття 

незадоволеності. 

2. Потреби визначають вибірковість сприйняття світу. 

3. Наявність потреб супроводжується емоціями. 

4. Кількість потреб зростає в процесі філогенезу та онтогенезу. 

5. Потреби людини утворюють ієрархічну систему. 

Потреби – джерело активності живих істот. Чим більше потреб в 

живого організму, тим він активніший, тим більша його експансія, тим вища 

конкурентоспроможність в боротьбі за існування. 

Ринок – один із механізмів зведення (узгодження) індивідуальних 

інтересів до суспільного. Однак не всі індивідуальні переваги можуть 
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виявити себе на ринку. З метою подолання вузькості ринкових відносин 

економічна теорія розглядає наявність суспільних благ, екстерналій і 

можливі порушення умов досконалої конкуренції.
87

 

Спонукальними мотивами поведінки людей в різних сферах 

життєдіяльності служать їх інтереси, направлені на задоволення 

різноманітних потреб. Державна економічна політика повинна служити 

головним фактором їх обєднання на основі процесу суспільного відтворення 

в розширеному масштабі. 

Представницьке виявлення суспільних переваг у рамках 

демократичного суспільного устрою по суті справи не має альтернативи. 

Однак воно є недосконалим, має багато ―вразливих місць‖. Основне ―слабке 

місце‖ цієї системи повязане з тим, що ―представники‖ у своїх діях, у своїй 

участі в рішенні суспільних економічних проблем виходять в цілому, 

насамперед зі своїх особистих економічних та інших інтересів.
88

 

Тому залишається тільки формувати, підтримувати й розвивати такі 

умови, за яких ―представницька економічна політика‖ буде якнайповніше 

відображати суспільний вибір, суспільні інтереси, а можливості 

―представників‖ використовувати владу у своїх особистих інтересах будуть 

найменшими. 

В сфері розподілу тісно, нерозривно переплітаються політичні, 

економічні та соціальні інтереси усіх соціальних груп. І від того, як вона 

організована, як управляється, функціонує та використовується, у великій 

мірі залежить вирішення економічних, соціальних та інших задач, що стоять 

перед державою89. 

Функціонування фінансової системи завжди пов’язане з наявністю та 

необхідністю вирішення протиріч між окремими суб’єктами. В українській 
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фінансовій літературі наразі цьому аспекту фінансів не приділяється 

належної уваги. 

Об’єктивний характер фінансових протиріч обумовлює необхідність 

створення у фінансовій системі відповідних механізмів їх узгодження. Саме 

це робить той чи інший фінансовий вибір не спонтанним та хаотичним, не 

примусовим і безальтернативним, а усвідомленим й цілеспрямованим. 

―Людина, зазнаючи голоду, недостатку любові та поваги, що почуває 

себе в небезпеці, в першу чергу думає про їжу‖, – стверджував в 1943 р. 

американський психолог Абрахам Маслоу, творець теорії, що пояснює 

особливості мотивації здорової людини[1, с. 134]. Він виділив декілька груп 

потреб і вибудував ієрархію, відому в психології, економічній теорії та теорії 

менеджменту під назвою ―піраміди Маслоу‖. Виникає питання чи можна за 

подібною логікою впорядкувати за рівнем важливості потреби на 

макроекономічному рівні та пояснити причини, що провокують держави 

приймати ті або інші рішення з фінансових питань? 

Вищезгадану ―піраміду‖ використовують у різних областях 

гуманітарних наук – в психології, соціології, економіці тощо, однак, 

теоретичний та прикладний її потенціал далеко не вичерпаний. Незважаючи 

на велику кількість згадувань даної моделі в різних підручниках далеко не усі 

спеціалісти можуть продуктивно її використати у своїй практичній 

діяльності. Враховуючи це виникає необхідність дослідити можливості 

використання концепції А. Маслоу щодо фінансової політики держави і тим 

самим вдосконалити методологічні аспекти її здійснення. 

Історичний досвід показує, що пріоритети фінансової політики держави 

також можуть бути розставлені за принципом використаним А. Маслоу. На 

нашу думку, послідовність постановки та вирішення проблем доступу до 

джерел фінансових ресурсів, їх стабільності, наслідків регуляторного впливу, 

фінансової безпеки та прийнятності фінансової політики з погляду 

суспільного добробуту не є предметом політичної чи економічної угоди, а 

підпорядковуються наступному принципу: в першу чергу задовольняються 
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потреби першого рівня і лише потім – потреби більш високого рівня. Для 

розміщення пріоритетів у вирішенні проблем фінансової політики ми 

побудували, ―піраміду потреб фінансової політики‖. 

Потреба у відповідності 

фінансової політики цілям 

стійкого розвитку

Потреба в ефективності 

фінансової політики

Потреба в стимулюючому 

впливі фінансової 

політики

Потреба в стабільності 

джерел фінансування

 

Потреба у фінансовому 

забезпеченні діяльності 

держави  

Рис. 2.2. Піраміда потреб фінансової політики  

(Побудовано автором за 
90

). 

 

Дана піраміда у визначеній мірі відображає дійсний стан справ, 

допомагаючи уникнути іллюзії, якою б привабливою вона не була. Тому ми 

пропонуємо розширити аналіз і виходити з того, що ціллю побудови піраміди 

потреб є визначення майбутніх пріоритетів фінансової політики, а основна 

ідея піраміди полягає у важливості усвідомлення проблем фінансової 

безпеки. 

Потреби людей не є незміними, вони розвиваються в процесі еволюції 

людського суспільства. Німецький вчений Е. Енгель встановив зв'язок між 

грошовоми доходами населення та структурою потреб, відому як закон 

Енгеля. 
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Економіка – це незчисленна кількість змінних – приватних інтересів 

людей, які оптимально реалізуються лише за певних "правил гри", що 

відображають суспільні, національні інтереси
91

. 

Розквіт усіх членів суспільства через урахування інтересів кожного, що 

передбачає управлінську дію, наштовхується на досить важливу 

суперечність, характерну нашій епосі ( управлінські структури фактично 

втрачають свої службові функції, виходять з-під громадського контролю і 

прагнуть до здобуття повноти влади над економічними і відповідно 

політичними процесами).92 

Що лежить в основі сучасного кризового протистояння? Зіткнення 

інтересів ―клубу‖ міжнародної фінансової олігархії, і перш за все, його 

претензії на світове панування, з природнім в подібній ситуації супротивом 

націй, народів, національних держав, які всього навсього прагнуть до 

справедливості, захисту власного достоїнства, безпеки та впевненості в 

майбутньому. 

Глобальна фінансово-економічна криза, яка в кінці 2011 року перейшла 

у так звану ―політичну‖ фазу, змінила акценти в наукових дослідженнях, 

щодо проблем фінансової безпеки, зосередивши увагу науковців на розробці 

ефективних систем раннього виявлення кризових тенденцій в економіці та 

фінансах. Така орієнтація дослідників загострила проблему суб’єктивізму в 

оцінці фінансової безпеки держави, що викликає ілюзію можливості 

забезпечення її абсолютного рівня. 

Як правило в наукових дослідженнях з питань фінансової безпеки, 

остання визначається як захищеність (стан захищеності). Опис безпеки як 

стану захищеності відображає суб’єктивні уявлення про безпеку. Адже одні і 

ті ж умови різними особами можуть сприйматися по різному: одними як 

загроза, небезпека, виклик, а іншими як відсутність таких. Враховуючи це 
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актуальним є поглиблення теоретико-методологічних основ дослідження 

фінансової безпеки держави, що і є метою даної публікації. 

Подолати субєктивізм в оцінці фінансової безпеки можна лише у 

випадку її розгляду в контексті діяльності суб’єктів фінансової політики 

держави (в першу чергу уряду та центрального банку). Діяльність можна 

трактувати, як активну взаємодію суб’єкту з навколишньою дійсністю, в ході 

якої перший цілеспрямовано впливає на визначений об’єкт з метою 

задоволення власних потреб. Щодо фінансової політики держави, то це 

активна дія (організаційна або регуляторна) органів законодавчої та 

виконавчої влади на процес розподілу валової доданої вартості. 

Щоб зрозуміти місце безпеки в системі людської діяльності, необхідно 

представити і розглянути саму діяльність як систему. З погляду системного 

аналізу, діяльність – це система взаємодії суб’єкту та умов в яких він 

функціонує. В основі будь-якої діяльності і, відповідно, будь-якого акту дії, 

як атомарної її структури, лежить потреба – усвідомлення суб’єктом 

відсутності необхідних умов функціонування. 

Серед основних структурних компонентів діяльності особливе місце 

посідає середовище (зовнішнє середовище). Поняття середовища 

(зовнішнього середовища) є найважливішою категорією системного аналізу. 

Воно визначається як сукупність усіх об’єктів/суб’єктів, що не входять в 

систему, але зміна властивостей та/чи поведінки яких впливає на неї, а також 

тих об’єктів/суб’єктів, чиї властивості та/чи поведінка яких змінюються в 

результаті функціонування системи. Середовище і об’єкти/суб’єкти, що її 

складають, можуть бути по відношенню до системи ―суб’єкт – об’єкт‖ 

дружніми, конкурентними, ворожими або нейтральними
93

. 

Завдяки ідентифікації виду взаємодії між системою та середовищем 

стає можливою розробка чіткої стратегії поведінки суб’єкту системи. 

Складність лише в тому, що в середовищі переважна більшість учасників це 
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«хижаки», «паразити» та «конкуренти». З однієї сторони це сильно знижує її 

ефективність, а з іншої – дає можливість отримати останню за рахунок 

синергії взаємодії тим, хто готовий до неї. Вищезгадане дозволяє говорити 

про актуальність координації діяльності окремих субєктів фінансової 

політики держави. 

Окремо слід виділити фактори, що задаються зовнішнім (по 

відношенню до даного субєкту діяльності) середовищем: критерії оцінки 

ефективності досягнення результату, прийняті у суспільстві норми, принципи 

та умови діяльності. Останні будуть відноситися і до зовнішнього 

середовища, і в той же час можуть входити у склад самої діяльності, 

враховуючи можливості активного впливу суб’єкту на створення умов своєї 

діяльності. Саме це мають на увазі коли говорять, що фінансова політика є 

важелем забезпечення фінансової безпеки держави. 

Забезпечення фінансової безпеки, у свою чергу, є процесом створення 

сприятливих умов діяльності, процес оволодіння суб’єктом необхідними 

умовами свого існування. Забезпечення безпеки суб’єкту є створення умов, 

за яких реалізовувалися б його інтереси, досягалися б поставлені ним цілі. Це 

в свою чергу означає, що безпека є такими умовами, за яких суб’єкти 

задовольняють свої потреби. 

Суб’єкт діяльності, самореалізовуючись, тобто, відтворюючи себе в 

якості субєкта, потребує наявності визначеного рівня свободи – здатності 

контролювати необхідні умови власного існування (хоча б в мінімальній мірі 

бути вільним у своїх діях). 

Сукупність умов існування суб’єкту якими він володіє (зрозумів, 

засвоїв, створив) в процесі функціонування, і які він, таким чином в змозі 

контролювати є безпекою суб’єкту, безпекою його діяльності. Звідси можна 

зробити висновок, що безпека – не є станом захищеності інтересів суб’єкту, 

безпека є умовами існування суб’єкту, що контролюються ним. 

Знаходитися в безпеці означає перебувати в безпечних умовах, тобто 

таких, які контролюються суб’єктом в процесі його діяльності. Саме тому 
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говорять про ―безпечні умови діяльності‖, про знаходження ―в безпечних 

умовах‖ і т.д. Знаходитись у безпеці – значить знаходитися у безпечних 

умовах, тобто таких, які суб’єкт в стані контролювати в процесі своєї 

діяльності. Щодо держави ми говоримо про організацію та регулювання. 

Необхідно, розрізняти об’єктивну безпеку (тобто об’єктивно безпечні, 

сприятливі умови) від субєктивного уявлення суб’єкту про сукупність умов 

як безпечних (контрольованих ним), а в дійсності, що такими можуть і не 

бути. Саме тому заснована на понятті ―захищеність від загроз‖ теорія і 

робить теоретиків (а відповідно і практиків, що базують свої доктринальні 

установки на такій теорії) ―заручниками загроз‖. 

Загальну схему забезпечення фінансової безпеки можна представити в 

наступному вигляді: 

1. Національні інтереси; пріоритети, цілі, задачі в економіці (стратегічні, 

довготермінові, короткотермінові). 

2. Загрози та виклики (внутрішні, зовнішні). 

3. Індикатори (на відміну від показників володіють сигнальними 

функціями). 

4. Порогові значення (відділяють небезпечний стан економіки від 

безпечного). 

5. Оцінка безпеки на основі співставлення фактичного і прогнозного 

стану індикаторів з пороговими значеннями. 

6. Концепція і стратегія забезпечення фінансової безпеки. 

7. Організаційно-управлінський блок. 

Опис явищ у термінах ―загроза‖, ―виклик‖ – по суті, психологічний. 

Одні і тіж умови різними суб’єктами можуть сприйматися по-різному: 

одними – як загроза, небезпека, виклик, іншими – як відсутність таких. 

Оскільки для кожного суб’єкту кількість умов, в яких він 

самореалізується є практично нескінченною, а його можливості завжди 

обмежені і тому скінченні, остільки мова може іти лише про той чи інший 

рівень безпеки, і значить, так чи інакше, про відносну безпеку суб’єкту, в 
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силу того, що суб’єкт принципово не в стані контролювати усі умови власної 

діяльності. 

На завершення варто навести притчу про бідного француза, який в роки 

―Великої депресії‖ приїхав у США, створив там процвітаючу фірму з торгівлі 

винами, заробив великий капітал. Коли згодом його спитали, завдяки чому 

він збагатився в умовах економічної кризи, то у відповідь почули: ―Я 

настільки погано розумів англійську, що не міг читати газет, а тому й нічого 

не знав про кризу‖. 

Простір/середовище в широкому антропологічному контексті 

представляє собою безпосередню небезпеку. Освоєння простору у відомому 

значенні означає добування, присвоювання безпеки. Безпека в історії 

людських суспільств/співтовариств завжди вторинна по відношенні до 

простору та/або небезпеки. 

Стан безпеки включається, як правило, в ―обгородженому‖ просторі, 

забезпеченому захисними засобами – стіною, парканом, охоронцями, 

вогнищем, річкою, горами, державним кордоном, ―ядерним щитом‖
94

. 

Отже, сукупність умов функціонування державного фінансового 

апарату якими останній володіє (зрозумів, засвоїв, створив) в процесі 

організаційно-регуляторних заходів, і які він, таким чином в змозі 

контролювати є безпекою суб’єкту, безпекою його діяльності. Звідси можна 

зробити висновок, що безпека – не є станом захищеності суб’єкту, безпека є 

умовами існування суб’єкту, що контролюються ним. Тому для об’єктивізації 

розуміння та оцінки фінансової безпеки доцільним вважається: розробка та 

реалізація фінансових стратегій, конструювання систем збалансованих 

показників для макрорівня, проведення активної державної фінансової 

політики. Остання, з одного боку, узгоджує багатоманітні інтереси різних 

суб’єктів, з іншого – це боротьба таких інтересів, постійні конфлікти між 

нерівними суб’єктами. Світ політики – це світ боротьби, гострої конкуренції, 
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однак і постійного пошуку компромісів. Водночас політика це перманентний 

процес прийняття рішень та їх реалізація. 

 

2.3. Управлінська парадигма в методології фінансової політики 

 

Універсум людської діяльності, можна поділити на дві частини: 

діяльність над діяльністю (Д/Д) та роботу з матеріалом (Д/М)
95

. Загальний 

механізм здійснення Д/Д полягає в безпосередній передачі в ―нижчележачу‖ 

діяльність тих чи інших організованостей, які повинні її змінити. Місце таких 

організованостей можуть займати регулятиви (цінності, цілі, норми), знання, 

проекти – від ідей до прямих вказівок. 

Щоб якось структурувати складну зв’язку Д/Д, можна поставити 

питання про те, що саме передається? (якого типу організованість?), і як 

здійснюється ця передача? (якими засобами?) 

В залежності від того, що саме передається, можна виділити політику, 

організаційно-управлінську діяльність і роботу чиновників 

(держслужбовців), що здійснюють нормоконтроль чи владу закону. У 

першому випадку дається відповідь на питання про напрям руху керованої 

системи (задаються орієнтири, ідеали, цінності, цілі). В другому – про 

способи руху в накресленому напрямку. В третьому випадку мова іде про 

норми, перш за все, законодавчі, які при всіх умовах повинні дотримуватися. 

Звідси можна зробити висновок, що політики та управлінці орієнтовані на 

зміни, а завдання чиновника – дотримуватися встановленого порядку, в тому 

числі порядку здійснення змін, і не допускати його порушення. 

На відміну від пануючого кібернетичного уявлення про систему 

управління, ми підтримуємо використання ―матрьошкової‖ структури, в якій 

керуюча система рефлексивно охоплює керовану, тобто: по-перше, 

управлінська надбудова у цій схемі володіє рефлексією та мисленням, 
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особливо, проектним; по-друге, основним способом впливу керуючої 

системи на керовану стає комунікація, їх відносини стають діалоговими. 

У зв’язку з політикою нас цікавить управління яке реалізується в 

системах діяльності і саме є не ―функцією системи‖, а діяльністю особливого 

виду. Управлінська діяльність розгортається між двома полюсами: підтримка 

режиму функціонування(регулювання) – перетворення(реорганізація). 

Останніми роками значно зросла зацікавленість представників різних 

галузей науки до проблем управління. Величезні перспективи перед 

дослідниками відкрилися завдяки досягненням кібернетики, системного 

аналізу, теорії інформації та економетрії, що озброїли науковців та практиків 

новими потужними засобами наукового аналізу. 

Дослідженням категорії ―управління‖ займалася та займається велика 

кількість науковців та практиків. Серед них доцільно згадати: 

К.Адамецького, Ч.Бернарда, А.Бірмана, Г.Ганта, Д.Гвішіані, Ф.Герцберга, 

Л.Гілбрет, Ф.Гілбрета, Б.Гурнея, Л.Гьюліка, Р.Девіса, Е.Дейл, П.Друкера, 

Х.Емерсона, Л.Еплі, П.Лоуренса, Дж.Лорма, Г.Меткафа, У.Моріса, Е.Мейо, 

Д.Мак-Грегора, У.Ньюмена, А.Пушкаря Г.Райфу, Ф.Ротлісбергера, 

Г.Саймона, М.Старра, Ф.Тейлора, Х.Хетуея, С.Томпсона, А.Файоля, 

Л.Урвіка, М.Фоллет, А.Чандлера, та інших (Залишити лише тих чиї праці є у 

списку літератури). 

Аналіз їх праць дозволив виділити наступні варіанти її визначення, а 

саме управління це: сукупність видів людської діяльності, що направлені на 

досягнення запланованих результатів; дії щодо розв’язання фінансово-

господарських проблем, тобто процес підготовки і прийняття управлінських 

рішень; діяльність щодо забезпечення взаємозв’язку структурних елементів 

системи; здійснення цілеспрямованих впливів; цілеспрямована дія на об’єкт з 

метою змінити його стан чи поведінку у зв’язку із зміною умов зовнішнього 

середовища; процес здійснення управлінського впливу; визначена організація 

тих чи інших процесів щодо досягнення поставлених цілей; цілеспрямована 

діяльність зорієнтована на досягнення планових показників головним чином 
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із використанням інформаційних потоків; цілеспрямований вплив на систему 

з метою переводу її з одного стану в інший; сукупність окремих процесів 

(етапів, стадій, операцій) об’єднаних з єдиною ціллю – прийняття 

управлінського рішення та організації його практичного здійснення; 

створення найкращих, оптимальних у визначений момент організаційних 

умов з метою розширеного відтворення, для побудови матеріально-технічної 

бази держави. 

Сутність управління, як науки, неможливо зрозуміти не розглянувши такі його 

категорії як закономірності, принципи, функції та методи. 

Закономірності управління – це об’єктивні, суттєві, стійкі, повторювані, 

необхідні явища, процеси, риси, елементи управління і зв’язки між ними, що не 

залежать від суб’єкту дослідження та методів пізнання. Вони розглядаються як етап 

формування закону на початку його теоретичного осмислення та дослідження. 

Принципи управління – це результат осмислення та узагальнення 

закономірностей практики управління. Принципи управління необхідно трактувати як 

уявлення про управлінську діяльність, і відповідно надавати їм суб’єктивний характер. 

Функції управління – це окремі частини управлінської діяльності. Їх доцільно 

поділяти на абстрактні та конкретні.Співвідношення між функціями управління та 

управлінням необхідно розглядати як співвідношення між елементами та цілим. 

Врешті методи управління – це стійкі, практикою перевірені, 

абстрактні схеми можливих способів здійснення управлінської діяльності з 

метою досягнення поставлених цілей чи очікуваних результатів. Звідси 

можна зробити висновок про те, що принцип відображає закономірне в 

управлінні, а метод – можливе. 

Враховуючи вищевикладене, взаємозв’язок та місце кожної категорії 

в управлінській діяльності можна зобразити з допомогою рисунку 2.3. 
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Методи

управління

Конкретні

функції

управління

Абстрактні функції

управління

Закономірності

управління

Принципи

управління

 

Рис. 2.3. Взаємозв’язок категорій управління. 

 

Управлінські рішення є способом погодження індивідуальних, 

групових і суспільних економічних інтересів. Слід виділяти етапи 

вироблення, прийняття і реалізації управлінських рішень, що складають 

управлінський цикл. 

Якість управлінських рішень, оцінювана за практичною дієвістю в ході 

реалізації, багато в чому залежить від умов їх вироблення і прийняття. Якості 

управлінських рішень дається оцінка на всіх етапах їх вироблення, прийняття 

і реалізації. При цьому розглядаються цільовий аспект рішень (за 

передбачуваною кінцевою результативністю), організаційно-методичний 

аспект (за організаційною досконалістю і прогресивністю використовуваних 

методів), ресурсний аспект (за параметрами ресурсного потенціалу 

управлінської діяльності). Фактична оцінка якості рішення здійснюється за 

кінцевим результатом його практичного здійснення. Оцінка якості 

управлінських рішень в системі управління виробництвом відіграє роль 

зворотного зв’язку. 
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Двоїстий характер цілей управлінської діяльності (з одного боку – 

вироблення рішень, а з другого – вирішення проблем) зумовлює розподіл 

цільових критеріїв якості рішень на дві підгрупи: критерії якості, що 

характеризують досконалість підготовленого рішення, додержання і 

виконання вимог до методів, технології і організації роботи; критерії, що 

характеризують якість рішень з точки зору соціально-економічних 

результатів, на досягнення яких вони спрямовані. 

Будь-яку людську діяльність легко представити як ланцюжок 

підготовки, прийняття та реалізації рішень. При розв’язанні складних 

соціально-економічних проблем основним завданням є прийняття рішення, 

яке базується на виборі з множини альтернатив найкращої у розумінні особи, 

що приймає рішення (ОПР). ОПР – це людина, яка вирішує проблеми 

шляхом пошуку, дослідження економічної системи, для того щоб 

задовольнити визначений рівень потреб, а не максимізувати їх. Таким чином, 

виникає проблема створення математичної моделі, яка б могла описати стан 

економічної системи, поведінка якої задоволеність
96

. 

Виходячи з вищевикладеного, можна запропонувати математичний 

апарат, який дозволяє моделювати задовільняючу поведінку економічної 

системи. Таким апаратом може служити теорія нечітких множин. Ідея цього 

підходу полягає у побудові нечіткої множини відносно точки задоволення 

оцінок за критеріями ефективності, яку може задавати ОПР. 

При розв’язанні задачі вибору кожна ціль може описуватись довільною 

підмножиною з універсальної множини критеріїв, а кожна альтернатива 

може бути різною по своїй природі, що унеможливлює їх порівняння по 

одній і тій же множині критеріїв. У такому випадку більш доцільно 

розв’язати задачу ранжування альтернатив у відповідності з деякими 

кількісними оцінками їх очікуваної ефективності. 

                                                 
96
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Розглянемо задачу вибору у більш загальній постановці. Нехай задано 

ціль і множину альтернатив. ОПР необхідно вибрати альтернативу, яка б 

найкраще задовольняла дану ціль. Будемо вважати, що ціль описується 

деякою множиною критеріїв, по яких можуть бути визначені оцінки. Якщо 

потужність множини критеріїв рівна одиниці, то така задача вибору є 

тривіальною. Але у реальному житті це практично неможливо і це означає, 

що кожна альтернатива оцінюється декількома критеріями. У такому випадку 

задача вибору вже є більш складною. Ще більш складною є проблема, коли 

необхідно прийняти колективне рішення. Це означає, що кожна особа із 

колективу може мати множину своїх критеріїв (оцінок), які необов'язково 

збігаються із множинами інших членів колективу. 

Для проведення досліджень над задачею вибору опишемо її за 

допомогою наступного математичного апарату. Множину альтернатив 

позначимо через X , ця множина може бути як скінченою, тобто допустимі 

альтернативи можна перерахувати  nxxxX ,...,, 21 , так і неперервною заданою 

умовами-обмеженнями. Позначимо  miKK i ,...,2,1,   множину критеріїв 

ефективності, за допомогою яких проводиться оцінка кожної альтернативи із 

множини X . Таким чином, задачу вибору можна сформулювати наступним 

чином: вибрати найкращу альтернативу із множини X , коли відомі на цій 

множині оцінки mixK ,1),(  , де m  - кількість оцінок. Далі будемо розглядати 

задачі вибору, у яких множина допустимих альтернатив дискретна і скінчена, 

тоді модель такої задачі може бути представлена у вигляді таблиці: 

 X
1 

x
2 

x
3
 … x

n
 

K
1 

O11 O12 O13 … O1n 

K
2
 O21 O22 O23 … O2n 

… … … … … … 

K
m
 Om1 Om2 Om3 … Omn 

 

або матриці рішень: 
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njmiOO ij ,1;,1),(  , (1) 

де ijO  - це оцінка j -ї альтернативи по i -му критерію. 

Виходячи із загальності міркувань припустимо, що ці альтернативи 

належать множині Парето, тобто є непорівнянними і найкраща оцінка це 

максимальна. Якщо серед критеріїв є підмножини, які необхідно 

максимізувати і мінімізувати, то за допомогою наступного перетворення 

оцінок 

ijij
j

ij
j

ij OOOO 





  minmax  (2) 

зводимо задачу вибору до задачі або на максимум, або на мінімум по всій 

множині критеріїв у залежності, для якої підмножини критеріїв було 

застосовано перетворення (2). Якщо серед оцінок ijO  є недодатні, тоді за 

допомогою перетворення (3) всі оцінки ijO  будуть належати простору   

ijij
j

ij OOO 







 min1  (3) 

Таким чином, множина альтернатив X  є деякою підмножиною 

евклідового m -вимірного простору   тобто кожну альтернативу можна 

розглядати як точку 

),...,1)(,...,,( 21 njOOOx mjjj

j   

із простору   

У випадку колективного прийняття рішень кожна ОПР буде мати свою 

таблицю і вона може відрізнятися набором і кількістю критеріїв 

ефективності. 

На даний момент часу існує багато різних підходів і методів для 

розв’язання задачі вибору, сформульованої у такому вигляді, які дозволяють 

визначити свою множину найкращих (ефективних) альтернатив. 

У даній роботі представимо задачу вибору через розмиті множини. 

Введемо в розгляд точку ),...,( 1 mttT   з простору і спробуємо описати 

нечітку множину точок, наприклад, близькій до цієї точки. Нечітка множина 

описується множиною самих точок і ступенем належності для кожної точки. 
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Візьмемо за множину точок множину альтернатив X , а функцію належності 

позначимо через )(xA , тоді задачу вибору можна описати за допомогою 

розмитої моделі: вибрати найкращу (ефективну) альтернативу із нечіткої 

множини: 

  m

AT XxxxA  ,)(, , 

де TA  - множина точок, близьких до заданої точки T , )(xA  

характеризує "ступінь належності‖ елементів Xx  точці mT  , тобто це 

функція належності твердження ―точка x  близька до точки T ‖. 

Означення. Точкою ―задоволення‖ називається уявна альтернатива, в 

якої оцінки по всіх критеріях могли б задовольняти ОПР. 

Оскільки T  це точка з простору m

  - то в подальшому будемо її 

розглядати як точку "задоволення" ОПР. 

Точка ―задоволення‖ може бути як реальною, коли ОПР визначає 

досяжні значення оцінок по кожному критерію, так само і недосяжною 

(ідеальною). 

В якості точок ―задоволення‖ для ОПР можна запропонувати множину 

точок 

),,,,,( 654321 TTTTTTT 
97

 

з координатами: 
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i Ot min1  , (4) 
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n

O

t

n

j

ij

i





1

2

5 , (8) 

ij
j

i Ot max6  , (9) 

Як відомо, між цими точками, координати яких визначені згідно з 

формулами (4)-(9), існує субординація: 654321 TTTTTT   Кожна ОПР 

може задавати свою точку "задоволення". 

Питання побудови функції належності є одним із найважливіших 

питань у теорії розмитих множин. Опишемо підхід побудови функції 

належності )(xA . Припустимо, що нам відома матриця рішень (1) і задана 

точка "задоволення'' T . Визначимо множину величин наступним чином: 

 iij
j

ij
j

iijiij tOOtOtz  max;minmax/1 , (10) 

njmi ,...,1,,...,1   

Кожна така величина є відносною оцінкою близькості елемента 

матриці (1) до відповідного елемента точки "задоволення". Оскільки кожна 

альтернатива є точкою простору m

 , то визначена таким чином матриця 

 ijzZ   характеризує по стовпцях відносні оцінки близькості альтернативи jx  

до точки "задоволення" T  по кожному конкретному критерію і знімає 

питання різних шкал оцінювання. 

Наступним кроком є побудова функції належності як деякої згортки 

числових оцінок (10). Нехай ОПР відомі або може задати вагові коефіцієнти 

кожному критерію ефективності  mpp ,...,1 . Тоді можна визначити нормовані 

вагові коефіцієнти для кожного критерію ефективності відповідно 

mi

p

p
m

i

i

i
i ,...,1,

1






 ; 

які відповідають умові 





m

i

i

1
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Далі будуємо функцію належності, як одну із запропонованих згорток, 

в залежності від психосоматичного настрою ОПР: 





m

i ij

i

j

A

z

x

1

2 1
)(


 , (11) 





m

i

ij

j
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izx

1
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j
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Згортки (11)-(14) можна охарактеризувати відповідно як песимістичну, 

обережну, середню, оптимістичну. З математичної точки зору це є відповідно 

середнє гармонійне з вагами, середнє геометричне з вагами, середнє зважене, 

середнє квадратичне з вагами і між ними існує наступна субординація [2]: 

Xxxxxx AAAA  ),()()()( 5432  . 

При моделюванні задачі вибору, за допомогою розмитих множин, 

кожна ОПР може визначати свою нечітку множину. Наприклад, ―не гірші за 

точку задоволення‖, ―на багато кращі за точку задоволення‖ та інші. 

Кожна ОПР таким чином може будувати свою розмиту множину, яка 

залежить від множини критеріїв ефективності, точки ―задоволення‖, її 

визначення і способу побудови функції належності. Якщо відома матриця 

рішень (1), використовуючи даний підхід, розв’язування задачі вибору 

зводиться до наступних кроків: знайти кількісні оцінки відносної корисності 

альтернатив за заданими критеріями ефективності; задати точку 

‖задоволення‖ по всіх оцінках; проранжувати альтернативи відносно 

заданної точки ―задоволення‖; вибрати найкращу альтернативу. При 

колективному прийнятті рішень даний підхід теж може бути ефективно 

використаний.
98
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Найважливішими факторами, що впливають на процес прийняття 

рішень, є невизначеність та ризик. Останній завжди пов’язаний з суб’єктом 

та рішенням, яке приймає цей суб’єкт. Без рішення немає і ризику!. 

 

Рішення

Ймовірність Втрати

Ризик
 

Рис. 2.4. Взаємозв’язок рішення та ризику. 

 

Якщо ризик є наслідком рішення і завжди пов’язаний з суб’єктом, який 

не лише здійснює вибір, але і оцінює ймовірність можливих подій та 

пов’язаних з ними втрат, значить, ризикова ситуація складається з двох 

взаємопов’язаних компонент: об’єктивної та суб’єктивної. Перша відображає 

ту чи іншу невизначеність в середовищі діяльності суб’єкта, друга 

характеризує рівень готовності суб’єкта приймати рішення з врахуванням 

цієї невизначеності. 

Якщо за підсумками оцінки проект приймається до виконання, то 

постає завдання управління виявленими ризиками (Див. рис. 2.5.). 
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Методи управління ризиком

КомпенсаційніПрофілактичні

Уникнення ризику, 

зниження шкоди(збитку)

Зниження впливу ризику на результати 

фінансово-господарської діяльності

Диверсифікація
Страхування 

(передача ризику)
Попередження

Прийняття 

ризику

Хеджування 

валютних ризиків
Обєднання Розєднання

Технічні, організаційні, юридичні 

заходи
Фінансові заходи

 

Рис. 2.5. Методи управління ризиками
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В процесі управління ризиками виникають різні витрати, схематично 

вони зображені на рисунку 2.6. 

Витрати на управління ризиками

Витрати на створення 

механізмів зниження 

можливої шкоди

Витрати на 

попередження 

ризиків

Витрати на створення 

фінансових механізмів

Шкода

Витрати на створення не 

фінансових механізмів

Витрати на ліквідацію наслідків 

ризиків

Незворотні втрати

 

Рис. 2.6. Витрати на управління ризиками.
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В кількісному плані ризик характеризується умовною ймовірністю 

нанесення шкоди людині (біосистемі) та ймовірністю настання 

несприятливих подій і часто наводиться у вигляді рівняння (1). Це рівняння 

застосовується для оцінки різних загроз в багатьох галузях теорії безпеки. 





m

i

ijij IPIWjR
1

)()()(        (1) 

де 
)( ij IW
 - умовна ймовірність нанесення шкоди людині (біосфері) у 

випадку реалізації небезпеки величиною iI  при умові настання 

несприятливих подій j ; 
)( ij IP
 - ймовірність реалізації небезпеки iI  за умови 

настання несприятливих подій j ; m  - кількість можливих небезпек одного 

класу. 

Ризик характеризує особливі стани складної системи, які за 

показниками безпеки виділяють з множини реально можливих станів. Таким 

чином, ризик представляється ймовірністю реалізації складного 

(небезпечного) стану на фоні здійснення більш простих (безпечних) та більш 

ймовірних станів системи.
101

 

Ризикована ситуація є різновидністю невизначеної, коли можна 

оцінити ймовірність реалізації рішення з врахуванням впливу зовнішнього 

середовища.
102

 

Враховуючи тісний зв’язок поняттями ―безпека‖ та ―ризик‖, а також 

враховуючи об’єкт нашого дослідження ―фінансову політику‖, зупинимося 

на так званих ―політичний ризиках‖. Це множина можливих негативних 

наслідків, повязаних з прийняттям політичних рішень
103

. Науковий інтерес до 

політичного ризику формується наприкінці 50-х років ХХ століття й 

пов’язаний з революцією на Кубі. 
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Хронологічно термін ―політичний ризик‖ виникає раніше за термін 

―ризик країни‖. Уперше поняття ―політичний ризик‖ зявилося у книзі Ф. Рута 

―Бізнес США за кордоном і політичний ризик‖(1961), де був проаналізований 

політичний ризик, якому піддається діяльність американських компаній в 

інших країнах104. 

Більшість дослідників традиційно обмежують своє визначення 

політичного ризику небажаними наслідками політичних дій, розуміючи його 

як ймовірність фінансових втрат для фірми внаслідок впливу несприятливих 

політичних факторів у країні розміщення інвестицій. Сформувавшись на 

початку 1960-х рр., поняття ―політичний ризик‖ поступово починає збігатися 

з поняттям ―ризик країни‖, що поєднує в собі всі некомерційні ризики, які 

викликані змінами в політичному середовищі. 

У науковій літературі тема політичних ризиків стосовно суб’єктів 

політичної діяльності практично не розглядалася. Ключовим для розуміння 

феномена політичного ризику є поняття ―інтереси‖. Адже суб’єкт починає 

діяти після того, як їх усвідомить. Цьому процесові передує зазвичай процес 

ухвалення рішення, що передбачає аналіз ситуації та вибір способу дії. На 

цьому етапі й відбувається визначення і сприйняття доцільності ризику. 

Реалізуючи свої рішення, суб’єкти діяльності можуть наразитися на 

перешкоди, котрі можуть поставити під сумнів саму цю можливість. Тобто 

характер ризику визначається інтересами суб’єкта. 

За традиційним тлумаченням ―політичний ризик‖ ототожнюється з 

поняттям ―політична складова інвестиційних ризиків‖. Проте якщо виходити 

з припущення, що характер інтересів субєкта визначає характер ризиків, на 

які він може наразитися, то політичний ризик теж може інкримінуватися 

політичним суб’єктам – політичним інститутам, партіям, окремим політикам. 

Отже, один з найбільш продуктивних, напрямів вирішення проблеми 

визначення політичних ризиків для суб’єктів політичної діяльності полягає в 
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розумінні їх в категоріях ризику влади. Аналіз останнього має 

зосереджуватися на таких соціальних ситуаціях, як зловживання владою (її 

монополізація, насильство, корупція, тероризм), недостатність влади 

(неприйняття рішень, відкладання ухвалення рішень, кризи), дефіцит та 

інфляція влади. Тобто, враховуючи природу політичних ризиків, доцільно 

класифікувати їх на чисті (іманентні) та ділові. 

 

2.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової політики 

 

Реалізація фінансової політики неможливабез належного 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Предметом та продуктом 

управлінської праці є інформація. Збір, збереження, пошук, передача, 

обробка, аналіз економічної інформації для прийняття рішень (видачі 

командної інформації) складають основний зміст управлінської праці. 

Інформатизація і на її основі інтелектуалізація промислових 

технологій, методів управління виробництвом, економікою, політикою та 

обороною стають основною умовою успішного розвитку держави в ХХІ ст. 

Перспективи розвитку нашої цивілізації напряму залежить від того, як 

швидко і адекватно людство проникне в сутність інформації, пізнає переваги 

та небезпеки, що пов’язані із становленням суспільства яке базується на 

виробництві, розповсюдженні та споживанні інформації. 

Традиційна промисловість, що виникла на базі заміни живої праці 

машинною сьогодні поступається дорогою новому виробництву 

фундаментом якого є наукові знання, інформація. Нині реалізація 

―надтехнологій‖ які забезпечують економічну домінацію будь-якої держави 

можлива лише в поєднанні з сучасними інформаційними технологіями. У 

зв’язку із посиленням глобалізаційних процесів еволюційної трансформації 

світової економіки в нову високоорганізовану суспільну систему 

інформаційного типу наші уявлення про події та явища сучасної економіки 

повинні також зазнати кардинальних змін. 
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По-перше інформацію, яка стала нині виробничою силою, в 

економічній науці необхідно розглядати у якості якщо не центральної, то 

хоча б повноправної категорії. Тут мова іде не лише про відомості з галузі 

науки та техніки, але і про інформацію невиробничого, культурно-духовного 

характеру. 

По-друге з врахування процесу ―дематеріалізації‖ виробництва світове 

економічне середовище необхідно розглядати не у вигляді традиційної 

сукупності пов’язаних путами ринку дискретних продавців та покупців, а як 

модель, основу якої складає величезна інформаційна мережа, із власними 

елементами – організаціями, в якій виробляється, циркулює та споживається 

інформація. В такому інформаційному світі основою та метою розвитку 

будь-якого суб’єкту підприємницької діяльності та їх сукупності є 

нагромадження доцільної інформації, що зменшує невизначеність знань про 

економічну реальність. 

По-третє необхідно визнати, що багато звичних нам економічних 

процесів і понять в кінцевому результаті мають інформаційну основу. Такі 

економічні категорії як праця, продукція, вартість, ціна, гроші, інфляція, 

прибуток, процент, рента, економічний розвиток, НТП тощо інформаційні за 

своєю сутністю. 

По-четверте необхідно визнати існування та почати вивчати 

властивості так званої ―віртуальної реальності‖, яка у зв’язку із досягненнями 

НТП в галузі засобів обчислювальної техніки та телекомунікацій перестала 

бути лише темою для фантастів. Деякі економічні, культурні, освітні обєкти 

матеріального світу існують та успішно функціонують в нематеріальному 

світі гломальних компютерних мереж, що підтверджує їх інформаційну 

сутність. 

Оскільки становлення інформаційного суспільства – якісно новий етап 

розвитку нашої цивілізації, то для аналізу відповідних процесів у світовій 

економіці повинні бути використані принципіально нові критерії. 
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Справа в тому, що недивлячись на очевидні недоліки в економічній 

теорії і надалі панує орієнтована на максимізацію швидкого прибутку, 

вартісна (витратна) парадигма, яка оцінює значення будь-якого фактору 

виробництва витратами на його одержання. Зрозуміло, що з допомогою 

традиційних вартісних методів аналізу економічної ефективності стосовно 

такого фактору виробництва як науково-технічна інформація, неможливо 

адекватно оцінити її дійсне суспільне значення. 

Іншими словами цінність інформації визначається не витратами 

минулої праці, витратами на її одержання(не її ціною), а її перспективною 

суспільною корисністю – споживчою вартістю. У зв’язку із чим вважається 

доцільним залучити до аналізу ефективності інформаційного фактору 

виробництва споживчо-вартісні (користнісні) критерії. 

Світовий та вітчизняний досвід підтверджують визначальну роль 

інформації в усіх напрямках життєдіяльності людини. Значенню та 

проблемам інформатизації суспільства присвячені численні статті в сучасній 

вітчизняній та іноземній спеціалізованій літературі, але більшість з них 

носить загально-теоретичний характер. 

Однією із суттєвих компонент сучасного бізнесу є інформаційні 

системи або як їх прийнято називати, згідно міжнародної термінології, 

Management Information Systems (MIS). Ці системи не лише сукупність 

комп’ютерних, технічних та програмних засобів, що призначені для обробки 

та зберігання даних(техніко-технологічний аспект), але і інструмент для 

прийняття рішень(сутністний акпект). Керуючись цим, господарська 

практика, потребує розробки дієвого механізму визначення ефективності 

інформаційних систем. 

Будь-який вид діяльності людини можна представити у вигляді процесу 

результатом якого є створенння матеріального, інтелектуального або 

інформаційного продукту, що має визначену вартість. З врахуванням цього, 

виникає можливість оцінки ефективності інформаційної системи через 

визначення вартості інформації як ресурсу для прийняття управлінських 
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рішень. Саме вдосконалення методики оцінки останньої і є метою даної 

публікації. 

Поняття «інформація» походить від латинського слова «informatio», що 

означає виклад, роз’яснення якого-небудь факту, події, явища
105

. Фахівці з 

управління, як правило, розуміють під інформацією: сукупність відомостей 

про зміни, які відбуваються в системі та навколишньому середовищі, що 

зменшує рівень невизначеності знань про конкретний об’єкт; відомості в 

будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях (у тому числі листування, 

книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, малюнки, схеми тощо), 

фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, звукові записи, бази даних 

комп’ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), 

пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документальні 

відомості. 

Інформаційний простір складає інформація відкрита (офіційна), закрита 

(яка є державною та комерційною таємницею), слухова (неофіційна, усна). 

Інформація вважається цінною, коли її можна використати, причому 

корисність інформації залежить від її повноти, точності та своєчасності. Слід 

розрізняти: факти (дані), думки (особисті припущення) та інформацію 

(аналітично оброблені дані).  

Інформація дозволяє: орієнтуватися в ситуації; чітко планувати свої дії; 

відстежувати результативність заходів, що проводяться; передбачати та 

ухилятися від неприємностей; маніпулювати окремими особами чи групами 

осіб. 

Інформацію прийнято поділяти на: тотальну (дає загальне уявлення про 

осіб чи проблему); поточну (яка постійно інформує про зміни у певній сфері); 

конкретну (заповнює виявлені недоліки у даних чи відповідає на певні 

питання); побічну (що підтверджує чи спростовує певні припущення, але 
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співпадає з ними тільки опосередковано); оцінну (пояснює певні події та 

прогнозує їх розвиток у майбутньому). 

Кінцевими користувачами інформації є: аналітики (найбільш 

інтенсивно використовують дані (за усіма рівнями агрегації), здійснюють 

глибоке та детальне дослідження зібраних даних із застосуванням усіх 

можливих засобів аналізу); менеджери середньої ланки управління 

(відповідальні за підготовку рішень на рівні окремих підрозділів та 

формулюють напрямки досліджень для аналітиків); вище керівництво 

підприємства (приймають стратегічні рішення використовуючи сильно 

агреговані дані за основними показниками, які відображають ефективність 

діяльності в цілому). 

Для того щоб управлінську інформацію можна було ефективно 

використовувати вона повинна відповідати визначеним критеріям, а саме: 

- чіткість (інформація неповинна містити нічого зайвого); 

- повнота (інформації повинно бути достатньо для зрозуміння 

ситуації та прийняття управлінського рішення); 

- точність (користувач повинен бути впевненим, що інформація не 

містить помилок чи прогалин); 

- достовірність (інформація неповинна спотворювати істини); 

- оперативність (інформація повинна надходити саме в той момент, 

коли вона необхідна); 

- своєчасність (інформація повинна зберігати актуальність в момент, 

коли вона стає доступною для використання); 

- порівняльність (інформація повинна бути співставною в розрізі часу 

та структур яких вона стосується); 

- доцільність (інформація повинна бути придатною для тієї цілі для 

якої її підготували); 

- рентабельність (витрати на пошук та підготовку інформації 

неповинні бути більшими ніж вигода від її використання); 

- незаангажованість (інформація не повинна бути викривленою); 
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- доступність (інформація повинна бути доведена до відповідального 

виконавця у доступній формі). 

Виконання більшості із зазначених вимог може бути забезпечене лише 

за наявності розвинених інформаційних систем. Для цього важливо постійно 

розширювати доступ до зовнішніх джерел інформації, використовуючи усі 

можливості телекомунікаційних мереж, а також об’єднувати внутрішні 

джерела інформації єдиними системами організації даних, наприклад, 

стандартами надання даних, що дають змогу оптимізувати інформаційні 

потоки. 

Говорячи про вартість інформації необхідно розрізняти інформацію, 

якою володіє суб’єкт управління(внутрішню інформацію), та інформацію, що 

циркулює у зовнішньому середовищі, і яку він хоче отримати(зовнішня 

інформація). 

Оцінка вартості внутрішніх інформаційних ресурсів підприємства є 

одним із важливих етапів проведення аналізу ризику. Ризик, в даному 

контексті – це ймовірна шкода, що буде нанесена будь-якій організації, в 

тому числі державі у випадку втрати конфіденційності, цілісності та 

доступності інформації, що залежить від 2-х чинників – вартості інформації 

та захищеності інформаційної системи. 

Вартість інформаційного ресурсу можна оцінити за трьома 

параметрами – конфіденційність, цілісність та доступність. У випадку оцінки 

по загрозі порушення конфіденційності вартість інформації можна визначити 

через: суму втраченої вигоди (втрачений контракт, перекупка клієнтів чи 

посередників, втрата клієнтів, крадіжка проектів, обезцінення акцій, 

здешевлення стратегічних планів тощо); суму сплачених пені та штрафів за 

невиконання зобов’язань згідно контрактів; величину витрат на відновлення 

репутації, престижу, доброго імені; величину витрат на пошук нових 

клієнтів. 

При оцінці за загрозою порушення цілісності вартість інформації буде 

складатися з: суми втраченої вигоди (від неможливості надання послуги чи 
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неадекватного функціонування інформаційної системи); суми витрат на 

відновлення інформаційного ресурсу; суми витрат на створення 

інформаційного ресурсу. 

При умові оцінки порушення доступності вартість інформації буде 

містити: суму втраченої вигоди від неможливості надання послуги; суму 

заробітної плати працівників за час простою; суму витрат на обслуговування 

інфраструктури, заміни обладнання; суму витрат на відновлення 

працездатності інформаційної системи (запуск резервної дублюючої 

системи); суму витрат внаслідок негативного впливу на імідж країни. 

Загальна вартість внутрішнього інформаційного ресурсу буде рівна сумі 

збитку, який понесе організація за кожним із критеріїв. 

Оцінка захищеності існуючої інформаційної системи здійснюється 

шляхом визначення небезпек та слабких місць інформаційної системи, їх 

критичності та ймовірності їх реалізації. Для цього можна використати 

існуючі класифікації небезпек та слабких місць, наприклад 

OCTAVE(Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation, 

США), BSI(Federal Office for Information Security, Німеччина), 

DSECCT(Digital Security Classification of Threats, Росія). 

Визначення вартості інформаційного ресурсу є достатньо складним 

процесом. Власники внутрішньої інформації можуть назвати вартість 

обладнання чи носія на якому записана та зберігається інформація, проте 

визначити її точну вартість вони неможуть. Тому найбільш розповсюдженою 

є якісна оцінка внутрішньої інформації. Для цього використовують її 

ранжування в діапазоні від 1 до 3, де 1 – мінімальна вартість інформації, 2 – 

середня вартість інформації, 3 – максимальна вартість інформації. Прицьому 

кожному значенню рангу відповідає кількісний показник (вартість 

інформації в грошовому вираженні розрахована як сума очікуваної ринкової 

вартості інформації, можливого збитку та недоотриманого прибутку) 

Для прийняття управлінського рішення, поряд із внутрішньою, 

необхідна і зовнішня інформація. Найважливіші питання, які виникають 



 116 

підчас пошуку необхідної управлінської інформації в цьому випадку, на наш 

погляд, формулюються так: 1) яка інформація є важливою? 2) яка розумна 

плата за неї? 

Для відповіді на перше питання необхідно оцінити рівень важливості 

інформації. Дане завдання можна вирішити за допомогою методів 

експертних оцінок. Найзручнішим у використання є метод попарних 

порівнянь. При його використання експерти використовують дві оцінки: 0 та 

1. Більш вагомому варіанту (важливе джерело інформації) надається оцінка 1, 

менш вагомому (неважливе джерело інформації) – 0. Результати попарних 

порівнянь оформляються у вигляді матриці елементами якої є кількості 

наданих переваг aij. Діагональні елементи такої матриці представлені нулями. 

Одна із властивостей матриці aij+aij=n, де n – кількість експертів. Наприклад 

при оцінці 3-х джерел інформації 5-а експертами матриця кількості переваг 

може мати такий вигляд (Див. табл. 2.7): 

Таблиця 2.7 

МАТРИЦЯ КІЛЬКОСТІ НАДАНИХ ПЕРЕВАГ ВАРІАНТАМ ДЖЕРЕЛ 

ІНФОРМАЦІЇ (РОЗРАХУНКОВИЙ ПРИКЛАД) 

Варіант 

(джерело 

інформації) 

A B C Разом ώi 

A 0 4 5 9 0,60 

B 1 0 4 5 0,33 

C 0 1 0 1 0,07 

Разом  1 5 9 15 1,00 

 

Відношення кількості наданих відповідному варіанту переваг до 

загальної суми елементів матриці характеризує його ваномість. За даними 

таблиці, найважливішим є джерело інформації А, для якого ώi=9/15=0,60. 

Щоб відповісти на друге питання треба визначитися з тим, чого 

допоможе досягнути інформація, тобто яким буде дохід від її використання. 
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Приріст доходу в цьому випадку і буде тією максимальною грошовою 

сумою, яку було б доцільно заплатити за інформаційну послугу. В основі 

формування вартості інформації лежить рівень невизначеності, що з 

допомогою неї усувається. Чим більший рівень невизначеності усувається 

при використанні інформації тим більшою вартістю вона володіє. 

Якщо припустити, що існують необмежені можливості щодо реалізації 

рішення і управлінець володіє повною інформацією, то оцінювана у 

теперішній момент часу, ефективність рішення, згідно з нашими 

міркуваннями, може бути розрахована за такою формулою: 





n

t
t

t ГПaЧТВ
0

,    

 (1) 

де, ЧТВ – показник чистої теперішньої вартості, який використовують 

для оцінки ефективності управлінського рішення, грош. од.; ГПt – грошовий 

потік, що генерується в межах інтервалу планування t, грош. од.; а – 

відповідний множник дисконтування, коефіцієнт; n – загальна тривалість 

життєвого циклу управлінського рішення, число; t – індекс інтервалу 

планування, число. 

На практиці, навіть за найсприятливіших умов, особа, що приймає 

рішення, вважатиме величину грошових потоків випадковими змінними. У 

ситуації, коли ці величини розглядатимемо як незалежні нормально 

розподілені випадкові змінні з середнім значенням m(t) та дисперсією v(t), 

очікуване значення ефективності управлінського рішення з погляду 

теперішнього моменту часу, m дорівнюватиме: 





n

t

t tmam
0

)(      

 (2) 

Звідси максимальна величина фінансових ресурсів, які можна сплатити 

за процедуру пошуку зовнішньої(додаткової) інформації, становитиме: 
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mЧТВМЦЗІ  ,    

 (3) 

МЦЗІ – максимальна ціна зовнішньої(додаткової) інформації. 

 

 

Статистичний аналіз даних стає невід’ємним атрибутом системи 

управління на усіх її рівнях – від невеликої фірми до національної економіки 

в цілому. Статистичні моделі використовують для діагностики стану об’єктів 

управління, при вивченні причинно-наслідкового механізму формування 

варіації та динаміки соціально-економічних явищ і процесів, у моніторингу 

економічної кон’юнктури, при прогнозуванні та прийнятті оптимальних 

управлінських рішень. 

Моделювання – один з ефективних засобів пізнання законів і 

закономірностей навколишнього світу. Суть моделювання полягає в заміні 

реального процесу певною конструкцією, яка відтворює основні, 

найістотніші риси процесу, абстрагуючись від вторинних, неістотних. Будь-

яка конструкція – фізична чи математична – це спрощений, схематичний 

образ реальності. Мистецтво моделювання саме й полягає в тому, щоб знати, 

що, де, коли та як можна і треба спрощувати. Особливого значення 

набувають моделі при вивченні закономірностей масових процесів, які 

недоступні прямому спостереженню і не піддаються експериментуванню. 

Передусім це стосується соціально-економічних явищ і процесів, 

закономірності яких формуються під впливом безлічі взаємопов’язаних 

факторів і за складністю переважають закони фізики, хімії чи біології. 

За своєю природою соціально-економічні явища і процеси – 

стохастичні, ймовірнісні; невизначеність – їх внутрішня властивість. 

Вивчення цих процесів, передбачення перспектив їх подальшого розвитку, 

прийняття оптимальних управлінських рішень мають спиратися на такі 

моделі, які й в умовах невизначеності забезпечують сталість і надійність 

висновків. Такими є статистичні моделі. Вони належать до класу 
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математичних, виражаються у формі рівнянь, функцій, алгоритмів; при їх 

розв’язуванні поєднуються логіко-алгебраїчні та ймовірнісні методи. 

Формально статистична модель являє собою абстрактну схему 

відношень між величинами, що характеризують властивості реального 

процесу. Вибір же цих властивостей і розробка схем відношень між ними 

здійснюється неформальним шляхом. На основі апріорного аналізу природи 

процесу формулюються гіпотези щодо окремих його властивостей і 

закономірностей. Гіпотези перевіряються на фактичних даних. 

Зв’язок між математичною схемою моделі і реальним процесом 

забезпечується поєднанням у моделі інформації двох типів: 

1) апріорі логічно обґрунтованих гіпотез щодо природи та характеру 

властивостей процесу, співвідношень і взаємозв’язків між ними; 

2) емпіричних даних, які характеризують ці властивості. 

Модель встановлює відповідність між сукупністю фактів і гіпотезами, 

імітує механізм формування закономірностей. На моделях проводяться 

експерименти, результати яких поширюються на реальність. Основна вимога, 

що ставиться до моделі, - подібність, адекватність її реальному процесу. 

Аби зрозуміти загальну логіку статистичного моделювання, умовно 

розкладемо його на етапи: 

1) Характеристика мети та об’єкта моделювання. 

2) Розвідувальний аналіз даних. 

3) Математична формалізація моделі. 

4) Оцінювання параметрів моделі. 

5) Перевірка адекватності моделі. 

6) Аналіз та інтерпретація результатів. 

На першому етапі визначаються мета та об’єкт моделювання. Мета – це 

кінцеве призначення моделі. Скажімо, діагностика процесу, аналіз механізму 

його формування, тенденцій розвитку тощо. Залежно від мети дослідження 

один і той самий процес можна описати різними моделями. Об’єктом 
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моделювання виступає статистична сукупність, в якій реалізується 

закономірність. 

У статистичному моделюванні сукупність завжди розглядається як 

вибірка – класична чи гіпотетична. Класична вибірка – це частина реальної 

генеральної сукупності, відібрана для обстеження за принципами 

вибіркового методу. Гіпотетична генеральна сукупність оперує не кількістю 

елементів, а кількістю можливих наслідків функціонування об’єкта 

моделювання в одних і тих самих умовах. 

Отже, фактичні дані, навіть якщо вони є результатом суцільного 

обстеження сукупності, розглядаються як випадкові реалізації стохастичного, 

непередбачуваного процесу. Це дає підстави для ймовірнісного оцінювання 

результатів моделювання. Завдання ймовірнісного оцінювання – встановити, 

наскільки виявлена закономірність позбавлена випадкових впливів, наскільки 

вона характерна для того комплексу умов, у яких функціонує об’єкт 

моделювання. 

Розвідувальний аналіз даних передбачає: 

- статистичне описування об’єкта – визначення середніх, стандартних 

відхилень, інших характеристик розподілу; 

- уніфікацію типів ознак, приведення їх до одного виду; 

- тестування сукупності на однорідність, ідентифікацію аномальних 

спостережень; 

- відтворення пропущених даних; 

- оцінювання взаємозв’язків між ознаками. 

На етапі математичної формалізації моделі обґрунтовується 

алгебраїчна форма розрахунків, відношення між властивостями процесу 

описуються символами та знаками, порядок розрахунків – блок-схемами.106 

Оцінювання параметрів моделі – це етап комп’ютерної обробки даних. 

В роботі використовується система Statistica, яка надає унікальні можливості 

експериментування, розвідки, графічного відображення і поглибленого 

                                                 
106

 Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с. С. 7 
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аналізу даних, у якій сучасні методи статистичного моделювання та 

прогнозування реалізовані з використанням новітніх комп’ютерних 

технологій. 

Перевірка адекватності моделі означає оцінювання ступеня 

відповідності параметрів моделі характеристикам об’єкта. На цьому етапі 

використовують різні процедури порівняння модельних висновків, перевірки 

статистичних гіпотез за допомогою статистичних критеріїв. Перевірка 

адекватності моделі має сенс лише щодо мети дослідження і не може бути 

абстрактною. 

Заключний етап моделювання – аналіз та інтерпретація результатів – 

один із найскладніших і найвідповідальніших. Складність його полягає у 

тому, що для інтерпретації результатів не існує готових алгоритмів чи 

рецептів. Єдина спільна для всіх моделей вимога – інтерпретація має 

узгоджуватися з первинними гіпотезами. Основні висновки формулюються в 

змістовних термінах: зміст параметрів моделі, правильність перевірюваних 

гіпотез, оцінювання ступеня їх вірогідності. 

Отже, можна сформулювати два принципи статистичного 

моделювання: 

- підпорядкованість меті дослідження на всіх етапах моделювання; 

- забезпечення адекватності моделі. 

Слід пам’ятати, що єдино правильної, ―ідеальної‖ моделі не існує. Ту ж 

саму закономірність можна описати різними моделями. Вибір того чи іншого 

типу моделі залежить від мети дослідження, специфіки процесу (явища), 

масштабу об’єкта моделювання, наявної інформації, технічного та 

програмного забезпечення. 
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Висновки до розділу ІІ. 

 

Розкривши методологічні засади реалізації фінансової політики 

необхідно зробити такі висновки: 

1. Методологія – це система теоретичних положень, які в межах теорії 

розкривають філософські й предметні світоглядні положення шляхом 

формулювання принципів, методів та інструментарію пізнавальної, освітньої 

і прагматичної діяльності над об’єктом реального світу з метою виявлення 

наукових фактів, узагальнення їх в емпіричні закономірності та закони, які 

описують його як явище. Таке визначення дає змогу розглянути методологію 

фінансової політики як вчення про організацію діяльності. 

2. Сучасним є проектно-технологічний тип організації діяльності, який 

полягає в тому, що продуктивна діяльність організації (фінансова політика, 

що реалізовується державою через мережу спеціалізованих фінансових 

закладів) розбивається на окремі завершені цикли, тобто проекти. В цьому 

новому типі організаційної культури ключовими стають поняття: проект 

(обмежена в часі цілеспрямована зміна фінансової політики з встановленням 

вимог до якості результатів, визначеними обсягами витрат фінансових 

ресурсів та специфічною організацією), технологія (система умов, форм, 

методів і засобів вирішення поставленого завдання) та рефлексія (постійний 

аналіз цілей, завдань процесу, результатів). 

3. Організувати фінансову діяльність означає впорядкувати її в цілісну 

систему з чітко визначеними характеристиками (особливості, принципи, 

умови, норми), логічною структурою (суб’єкт, об’єкт, предмет, форми, 

засоби, методи, результат) та процесом її здійснення – часовою структурою 

(фази, стадії, етапи). 

4. Обґрунтовано методологію реалізації фінансової політики та 

визначено основні компоненти на основі розгляду її як системи діяльності. 

Доведено, що в сучасних умовах універсальною методологією продовжує 

залишатися діалектика, яка здійснює перехід на наступний рівень конкретики 
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як базова теорія і методологія розвитку у вигляді методологічної парадигми 

глобального (універсального) еволюціонізму. 

5. Дослідження можливостей використання концепції А. Маслоу щодо 

фінансової політики, дало змогу визначити ієрархію потреб її суб’єктів, яка 

може бути представлена у вигляді наступної послідовності (у порядку 

зростання фінансових потреб): потреба у фінансовому забезпеченні 

діяльності держави → потреба в стабільності джерел фінансування → 

потреба в регулюючому впливі фінансової політики → потреба в 

ефективності фінансової політики → потреба у відповідності фінансової 

політики цілям сталого розвитку. 

6. Глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009 рр., яка наприкінці 

2011 року перейшла у так звану ―політичну‖ фазу, змінила акценти в 

наукових дослідженнях щодо проблем фінансової безпеки, зосередивши 

увагу науковців на розробленні ефективних систем раннього виявлення 

кризових тенденцій в економіці та фінансах. Така орієнтація дослідників 

загострила проблему суб’єктивізму в оцінці фінансової безпеки. Подолати 

суб’єктивізм в оцінці фінансової безпеки можна лише у разі її розгляду в 

контексті діяльності суб’єктів фінансової політики (у першу чергу уряду). 

Усвідомлення місця безпеки у фінансовій політиці передбачає необхідність її 

розгляду як системи діяльності, тобто взаємодії суб’єкта та умов, в яких він 

функціонує. Окремо необхідно виділити чинники зовнішнього середовища: 

критерії оцінки ефективності досягнення результату, прийняті у суспільстві 

норми, принципи та умови діяльності. Останні відносяться до зовнішнього 

середовища, а також можуть входити у склад самої діяльності, враховуючи 

можливості активного впливу суб’єкта на їхнє створення. Це і є підґрунтям 

твердження, що фінансова політика є важелем забезпечення фінансової 

безпеки держави. 

7. Необхідно розрізняти об’єктивну безпеку (тобто об’єктивно 

безпечні, сприятливі умови) від суб’єктивного уявлення про сукупність умов 

як безпечних (контрольованих), а в дійсності не таких. У більшості випадків 
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фінансову безпеку тлумачать як стан захищеності, для цього розраховують 

цілу низку показників за допомогою яких здійснюють фінансовий 

моніторинг, який лише в певній мірі дає об’єктивну оцінку. Тому необхідно 

встановлювати цільові показники і визначати дієві заходи з їхнього 

досягнення, що дасть можливість зрозуміти логіку процесів, виявити важелі 

та точки їх прикладання для коректування динаміки економічної 

кон’юнктури. 
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РОЗДІЛ ІІІ. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ 

 

3.1. Функціональна характеристика механізму реалізації 

фінансової політики. 

 

У широкому розумінні механізм реалізації фінансової політики – 

об’єктивно необхідний процес управління відносинами перерозподілу. У 

вузькому розумінні механізм реалізації фінансової політики розглядається як 

зведення конкретних фінансових дій. 

Одним із найбільш потужних засобів впливу держави на економіку слід 

вважати механізм фінансової трансмісії. Характеристики конкретних 

передавальних каналів трансмісії, особливості та сила впливу окремих 

інструментів державного регулювання на макроекономічні параметри є 

досить різними й вимагають додаткового вивчення. 

Основою податково-бюджетної політики є регулювання обсягів 

державної участі у вигляді податків і видатків бюджету в усіх ланках 

макроекономічного кругообігу. 

Здійснення фінансової (податково-бюджетної) політики відбувається 

шляхом передачі (трансмісії) імпульсів від задіяних інструментів до цільових 

змінних реального сектору економіки через ланцюжки макроекономічних 

змінних, або канали. 

У частині фінансової трансмісії, що пов’язaнa із податково-бюджетною 

політикою, основними каналами є бюджетний та податковий. Логіку 

передавального механізму каналів може бути коротко пояснено за 

допомогою логічних ланцюжків впливу окремих інструментів на кінцеву 

мету регулювальних заходів - зниження загального рівня цін або інфляції. 

Бюджетний канал. Функціонування бюджетного каналу фінансової 

трансмісії, користуючись логікою ―економіки пропозиції‖ можна 

представити таким чином: 
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 PADG  

Податковий канал. Схема роботи податкового каналу може 

варіюватися залежно від типу податків, якими оперує уряд. 

Користуючись логікою «економіки пропозиції», скорочення податків 

(Т) на виробництво та доходи фірм розширює сукупну пропозицію і зменшує 

рівень цін: 

 PASавиробництвФакториT овиробництвна  

 PASПрибуткиT фірмдоходина  

Водночас, у межах антиінфляційної політики уряд має підвищувати ті 

податки, які скорочують доходи домогосподарств і здатні зменшити 

надлишковий попит: 

 PADCYDT арствдомогосподдоходина  

В загальному вигляді передачу фінансових імпульсів, яка здійснюється 

в межах фінансової політики, в реальний сектор економіки забезпечують 

передавальні канали фінансової трансмісії згідно з відомою кейнсіанською 

логікою: 

бюджетний канал:  YADG ; 

податковий канал:  YADCYT D . 

Податкові канали фінансової трансмісії також мають особливості, 

пов’язані зі специфікою фінансових систем конкретних економік. Приміром, 

у Великобританії Дж. Райлі виділяє чотири податкові канали фінансової 

трансмісії: 

1)  YADCT доходиіперсональнна

DY ; 

2)  YADCTнепрямі

rабоYP ; 

3)  YкапіталнавіддачавпідприємстприбутокT нікорпоратив ; 

4)  YADCT капіталвкладенийнапроцентина

DY . 

Логіку виділення цих каналів диктує структура податкових надходжень 

бюджету країни та диференціація потужності, з якою зміни в окремих групах 

податків впливають на макропоказники. Для України можливе пряме 
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запозичення 1-го, 2-го, 3-го каналів, проте їх відносна й абсолютна 

потужність буде іншою.
107

 

Позитивна оцінка можливостей фінансової (податково-бюджетної) 

політики щодо сприяння стабілізації через стимулювання сукупного попиту, 

як відомо є фундаментальним висновком кейнсіанської теорії. Кейнсіанський 

аналіз фінансової політики набув певної завершеності завдяки моделям IS-

LM і Мандела-Флемінга. Можна вважати, що його сучасними 

послідовниками є дослідники, які, використовуючи інструментарій NOEM 

(New Ореп Есопоту Macroeconomics) і GFM (Global Fiscal Model), вивчають 

результати фінансових імпульсів у відкритих економіках за різних часових 

інтервалів. При цьому акцентовано увагу на чинниках, які можуть сприяти 

ефективності фінансового регулювання або обмежувати його. 

У спільному дослідженні І.Ф. Радіонової та Є.В. Алімпієва розкрито 

альтернативний кейнсіанському, так званий не-кейнсіанський (non-

Keynesian) аналіз. Його загальною ознакою стало скептичне ставлення до 

можливостей фінансової стабілізації економіки й акцентування уваги на 

чинниках і обставинах, які зменшують або зводять нанівець його результати. 

Передували сучасному "не-кейнсіанському" аналізу дослідження на засадах 

повного (неокласичний синтез) і часткового (нова класика й нове 

кейнсіанство) витіснення
108

. 

До сучасного ―не-кейнсіанського‖ підходу автори відносять такі 

напрями аналізу фінансової політики: критика "фіскальної ілюзії‖; 

обгрунтування протилежних очікуваним результатів фінансового 

регулювання; виведення обмежувальних правил фінансового впливу на 

економіку. 

Критика ―фіскальної ілюзії‖ втілилася в теоремі еквівалентності 

Рікардо-Барро. Проявом ―фіскальної ілюзії‖ є оцінка боргового фінансування 

додаткових державних видатків як такого, що має перевагу над податковим. 

                                                 
107 Алімпієв Є.В. Фінансова й монетарна трансмісії в економіці України // Фінанси України. - № 5. – 2010. – С. 24 
108

 Радіонова І.Ф., Алімпієв Є.В. ―Не-кейнсіанський‖ підхід до економічної стабілізації з використанням 

фінансових інструментів // Фінанси України. – 2009. – №4. – С. 42 – 52. С. 42 
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Остання, як відомо, є обгрунтуванням тотожності (еквівалентності) 

податкового й боргового фінансування на підставі того, що у процесі 

пристосування економічних суб'єктів до боргового фінансування державних 

видатків втрачаються його переваги над податковим, а перехід від 

податкового фінансування до боргового не збільшує активів домашніх 

господарств. 

Обгрунтування тотожності двох способів фінансування витрат 

спирається на припущення про раціональних економічних суб'єктів. Відтак 

обгрунтованим є висновок про те, що реакцією на боргове фінансування вже 

в поточному періоді стає збільшення не приватного споживання, а 

заощаджень:  SBTG )( . Використовуючи заощадження, раціональні 

суб'єкти нібито компенсують втрати від додаткового податкового 

навантаження в майбутньому. 

Фінансове регулювання з результатами, протилежними очікуваним, 

означає, що при стимулюванні економіки ),(  GT  може відбуватися 

зменшення сукупного попиту )( DY  і, навпаки, при стримуванні ),(  GT  - 

його зростання )( DY . 

При поясненні виникнення результатів, протилежних очікуваним, 

розглядаються два варіанти механізму передачі фінансових імпульсів, у які 

"вмонтовано" сподівання економічних суб'єктів із властивими їм елементами 

невизначеності: 

перший варіант передавального механізму: 

  СресурсіввласнихоцінкаTEGET tt )()( 11 ; 

другий варіант передавального механізму: 

 

D

1t YGCприC)E(GG )( . 

Припущення про "не-кейнсіанський" ефект фінансового імпульсу з 

результатами, протилежними очікуваним, має емпіричне підтвердження. 

Обмежувальні правила фінансового впливу на економіку є важливим 

результатом розвитку фінансової теорії й водночас інструментом аналізу 
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фінансової політики уряду, адже в них відображено певні вимоги щодо дій 

уряду у фінансовій сфері. 

Правила стосуються кількісних значень основних параметрів 

податково-бюджетної сфери – дефіциту державного бюджету, державного 

боргу – і виводяться з бюджетного обмеження: 

BTiBG  , 

де TG, - відповідно видатки й податкові надходження бюджету; iB  - 

витрати на обслуговування державного боргу; B  - приріст боргу. Фіскальні 

правила є обмежувальними (Prudent Fiscal Policy Rules, або PFPR) тією 

мірою, в якій у них відображено залежності, що представляють критичні 

значення певних показників. Ці обмеження стосуються саме державного 

боргу й дефіциту державного бюджету. Фіскальними правилами є: 

- правило обмеження частки державного боргу у ВВП, що передбачає 

реалізацію умов, за яких частка державного боргу у ВВП принаймні не 

зростає, тобто 0b . Воно пов'язує частку боргу з іншими 

макроекономічними параметрами й формалізується у вигляді нерівності: 

ygr

d
b




 , (6) 

де b  - частка державного боргу у ВВП, що оцінюється як PYBb  ; 

PYGTd   - частка профіциту державного бюджету у ВВП; r  - реальна 

ставка процента; yg  - темп економічного зростання. 

Обмеження, представлене нерівністю (6), є особливо важливим для 

країн, у яких зростання державного боргу випереджає зростання ВВП. відтак 

економіка наближається до межі безпечності саме за часткою боргу. 

Виконання правила передбачає неперевишення часткою боргу кількісних 

значень виразу, що прямо залежить від частки профіциту бюджету ( d ) та 

обернено – від різниці між реальною ставкою процента й темпом 

економічного зростання; 

- правило частки податків у ВВП, яке є похідним від правила обмеження 

частки державного борту у ВВП і формалізується у вигляді нерівності: 
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bgr
PY

G

PY

T
y )(  . 

Вираз (7) може інтерпретуватися так: частка податків повинна 

перевищувати суму значень частки видатків і виразу bgr y )(   для того, 

щоб частка боргу у ВВП не зростала; 

- правило частки дефіциту у ВВП ( GDPDef / ), у якому йдеться про 

фактичний, або дійсний (actual), дефіцит, що оцінюється за формулою: 

TiBG  , на противагу первинному (primary), який визначається як TG  . 

Цьому правилу відповідає нерівність: 

  )()()( Y

P

YY

P
P

gbggrrb
PY

G

PY

G

GDP

Def









  . 

Змінні P

Y

PP gіrPYG ,/  у виразі (8) означають, що йдеться про 

довготермінові (перманентні) значення величин, пов'язані з виконанням 

довготривалих урядових програм. Останні передбачають тривале 

фінансування, отже, незмінність державних видатків, що на них припадають. 

Показники P

Y

PP gіrPYG ,/  можуть трактуватися як трендові значення, 

відповідно, частки дефіциту бюджету у ВВП, реальної ставки процента й 

темпу економічного зростання. У цьому сенсі вони не залежать від ринкової 

кон'юнктури, тобто від перебування економіки у певній фазі економічного 

циклу. Саме ця сталість значень частки PYGP / і двох інших пов'язаних з нею 

величин - P

Y

P gіr  - визначає частку державного богу в першу чергу. На цій 

підставі рівняння (8) може бути подано у вигляді: 

P

Y

P

PP

gr
YP

G

YP

T

b



 , а обмеження для приросту державного боргу набуває 

такого вигляду: 

 )()( P

YY

P
P

ggrrb
PY

G

PY

G
b 








 . (9) 

Вираз (9) є відображенням того, що зміна частки боргу у ВВП залежить 

від співвідношення між фактичними ( YgrPYG ,,/ ) і перманентними, або 
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трендовими ( P

Y

PP grPYG ,,/ ), значеннями трьох величин, тобто визнаєте, шо 

частка боргу змінюватиметься в різних напрямах залежно від стану, в якому 

перебуває економіка. Зокрема, у стані рецесії повинні реалізовуватися 

співвідношення: P

YY

PP ggаrrPYGPYG  ,// . Натомість у стані економічного 

піднесення співвідношення фактичних і перманентних, або трендових, 

значень аналізованих величин змінюється на протилежне. 

Із нерівності (8), що відображає правило фактичного дефіциту 

бюджету, випливають важливі висновки для практики державного 

регулювання, а саме: 

- вищий рівень дефіциту бюджету у ВВП корелює з інфляцією при 

вищому темпі зростання )( Yg ; 

- у стані рецесії, коли P

YY

PP ggrrPYGPYG  ,,// , збільшення частки 

дефіциту є цілком обґрунтованим, отже, спроби її жорсткого обмеження 

спричинятимуть затримку виходу економіки з рецесійного стану; 

- "золоте правило" фіскальної політики, зміст якого у найпростішому 

формулюванні є вимогою використовувати державний борг упродовж усього 

економічного циклу (як у період спадів, так і підйомів) лише для здійснення 

державних інвестицій. Причому йдеться про інвестиції, спрямовані на 

оновлення інфраструктури, отже, на реформування економіки. Саме вони 

визначають процес відтворення в майбутньому. Тому логічним є 

відшкодування витрат на такі інвестиції саме майбутніми поколіннями, які 

сплачуватимуть борг. Натомість державні видатки на поточні потреби мають 

фінансуватися за рахунок податків сьогоднішніх плаї ників. 

"Золоте правило" фіскальної політики формалізують у такий спосіб: 

Y

G

GDP

Def I , 

де Def  - циклічно скорегований дефіцит бюджету; IG  - циклічно 

скореговані державні інвестиції. Вважають, що "золоте правило" 

обґрунтовується тим, шо за інших рівних умов на макроекономічному рівні 

реалізується така логіка зв'язків: 
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 Y

D gKrR'процентанормутиперевищувамаєінвестиційстьприбутковіоскількиIrB ):(

 Для реалізації "золотого правила" принципово важливим є відбір тих 

державних інвестиційних проектів, які варті того, щоб фінансуватися за 

рахунок боргу, отже, увійти до складу IG . Для правильного вирішення 

питання відбору передбачається зіставлення витрат на здійснення 

інвестиційних проектів і соціальної віддачі (вигоди) від їх реалізації. 

Передбачається, що соціальна віддача може мати грошові (cash return) і 

негрошові (non-cash return) прояви, при цьому не-грошові прояви соціальної 

віддачі співвідносні з витратами на поточне споживання, тому мають 

фінансуватися за рахунок податків. Натомість державні інвестиційні проекти, 

що мають грошову віддачу, за логікою обмежувальної фіскальної політики 

можуть фінансуватися з державного боргу. При цьому передбачається 

виконання загальної вимоги до будь-яких інвестиційних проектів: норма 

грошової віддачі (R') повинна бути, принаймні, не меншою за реальну ставку 

процента (r). Отже, щоб державний інвестиційний проект міг увійти до 

складу IG  та фінансуватися за рахунок боргу, повинна реалізуватися умова: 

rR ' . 

Вважають, що "золоте правило" має відносну перевагу над іншими 

фіскальними правилами в тому сенсі, що воно містить менший потенціал 

гальмування, адже передбачає структурні зміни за рахунок державних 

інвестицій. Водночас його істотним обмеженням є те, що правило не орієнтує 

на зменшення частки державного боргу, оскільки передбачає фінансування 

державних інвестицій із довготривалим ефектом саме за рахунок боргового 

джерела. 

Фіскальні правила є не лише теоретичними викладками. Фактично 

чинними правилами фіскальної політики для значної кількості країн стали 

обмеження, відображені в Пакті стабільності та зростання - "Stability and 

Growth Pact" (1997) країн Євросоюзу. Йдеться про правила обмеження 

річного дефіциту державного бюджету показником 3 % ВВП і державного 

боргу – 60 % ВВП. 
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Застосування "не-кейнсіанського" аналізу фінансової політики 

передбачає перевірку фіскальних правил, точніше, тих зв'язків 

макроекономічних змінних, які в них представлено. 

На тлі розгортання економічної кризи особливо актуальною для 

української економіки стає проблема частки дефіциту бюджету у ВВП. 

Відтак цікавою є перевірка зв'язків макроекономічних змінних, поданих 

рівнянням: 

bgb
GDP

Def
Y  )( . 

Вихід національної економіки з кризового й депресивного стану, 

незаперечне, передбачатиме використання фінансових інструментів з метою 

стимулювання сукупного попиту. ―Не-кейнсіанський‖ аналіз фінансової 

політики дає змогу виокремити напрями особливої уваги уряду, що 

використовує стимулюючі податково-бюджетні інструменти. До таких 

напрямів, на наш погляд, належать: 

- урахування можливостей витіснення приватного споживання і 

приватних інвестицій при збільшенні державних видатків; 

- визначення типових реакцій (моделей поведінки) економічних 

суб'єктів на дії уряду у фінансовій сфері та передбачення можливих 

деформацій; 

- дослідження особливостей передавальних механізмів фінансового 

імпульсу при різних способах фінансування додаткових державних видатків; 

- економетрична перевірка і прогнозування зв'язків макроекономічних 

параметрів фінансової сфери (частки дефіциту, боргу, податкових 

надходжень у ВВП) і реального сектору економіки (темпу економічного 

зростання, рівня цін, ставки процента тощо), поданих у правилах безпечного 

фіскального регулювання. 

В економічній літературі пропонують для оцінки функціональності 

механізму реалізації фінансової політики використовувати наступні модель, 
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що містить шість ендогенних змінних. У матричному вигляді модель 

представлена рівнянням: 
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де tY  - обсяг ВВП за даний період, млн. грн; tP  - показник рівня цін за 

ІСЦ, % до відповідного місяця; tM 0  - зміна грошової бази tM 0 ; tCR  - зміна 

середньозваженої процентної ставки за кредитами в перерахунку на річні 

відсоткові пункти; tE  - зміна офіційного обмінного курсу гривні до долара 

США, грн; tG  - видатки зведеного бюджету за даний період, млн. грн.; )(Laip  - 

поліном лагового оператора, де pj ,...,2,1  - порядок моделі; it  - вектор 

випадкових величин. 

Основними результатами побудованої моделі фінансової трансмісії є 

імпульсні функції відгуків та декомпозиції дисперсій досліджуваних 

показників. Взаємний вплив фінансової й монетарної трансмісій доцільно 

досліджувати з використання попередніх результатів тесту Гренджера, 

відповідно до яких фінансова трансмісія впливає на грошову через зв’язок 

―видатки бюджету – обмінний курс‖. Монетарна трансмісія впливає на 

фінансову через зв’язок ―М0 – видатки бюджету‖. 

Окремо слід зробити акцент на впливі бюджетно-фіскального 

перерозподілу як складової державного інституційного регулювання на 

формування конкурентоспроможної соціально орієнтованої інформаційної 

економіки. 
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Цілісна методологія бюджетно-фіскального перерозподілу для 

розбудови соціально орієнтованої економіки знань може бути зображена 

наступним чином (Див. рис 3.1). 

Розрахунок інвестиційного 

бюджету: встановлення 

національних показників 

витрат щодо досягнення цілей 

інвестиційно-інноваційного 

розвитку 

Розрахунок соціального бюджету на 

основі макроекономічного аналізу; 

визначення оптимальної величини 

витрат на соціальну стабілізацію і 

соціальний розвиток у ВВП; 

обґрунтування темпів приросту витрат 

на соціальні цілі у відношенні до 

темпів економічного зростання 

Визначення 

макроекономічних 

фінансових пропорцій, що 

забезпечуватимуть 

довгострокову 

конкурентоспроможність 

економіки 

Ранжирування цілей за пріоритетами і 

визначення питомої ваги конкретних 

цілей відповідно до світових і 

національних концепцій розвитку 

суспільства і рівня соціальних ризиків 

у державі 

Ідентифікація та оцінка 

ризиків. Формування і 

визначення цілей соціально-

економічного розвитку на 

основі оцінки ризиків

Визначення цільових 

орієнтирів інвестиційно-

інноваційного розвитку 

національної економіки з 

урахуванням бюджетних 

обмежень 

Визначення витрат за видами 

зовнішніх і внутрішніх факторів 

соціального ризику

Визначення витрат за 

видами зовнішніх і 

внутрішніх факторів ризику

Визначення витрат за видами 

зовнішніх і внутрішніх 

факторів ризиків інвестиційно-

інноваційного розвитку

Фактичний вибір методів регулювання 

досягнення соціальних цілей і 

управління соціальним ризиком; 

визначення ефективних пропорцій між 

активними і пасивними методами у 

напрямах соціальної політики; пошук 

шляхів підвищення ефективності 

наданих соціальних послуг

Моніторинг та управління 

ризиком. Фактичний вибір 

інструментарію для 

забезпечення досягнення 

встановлених цілей 

розвитку

Нормативно-правове 

регулювання і фінансове 

забезпечення інвестиційної та 

інноваційної діяльності. 

Формування попиту на 

інноваційний продукт

Визначення фінансового навантаження 

на сектори економіки при реалізації 

соціальних програм з урахуванням 

ефектів розподілу податкового тягаря

Оцінка ефективності 

бюджетно-фіскального 

перерозподілу відповідно до 

встановлених цілей і 

досягнутих результатів

Визначення фінансового 

навантаження на сектори 

економіки при реалізації 

програм інвестиційно-

інноваційного розвитку з 

урахуванням ефектів розподілу 

податкового тягаря
 

Рис. 3.1. Методологія бюджетно-фіскального перерозподілу
109

 

 

Будь-яка економічна система має свої структуру, економічні інтереси 

та ―диригента‖ або політичний інститут. Як ―чорний ящик‖, вона має ―входи‖ 

та ―виходи‖: перші виступають у формі ―вимог‖, ―потреб‖ та ―підтримки‖, 

другі – у формі ―рішень‖ та ―дій‖.(Див. рис. 3.2).
110
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 Єфименко Т. Інституційне регулювання економічного розвитку // Економіка України. – 2011. – №1. – С. 

16 – 26. С. 21 
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 Піддубна Л.І. Інституційне регулювання конкурентоспроможності: світовий контекст і українські реалії / 

Л.І. Піддубна // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №6. – С. 15–19. С. 17 
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Рис. 3.2 Модель розвитку національної економічної системи  

як кібернетичного “чорного ящика”. 

 

Якщо потреби перевищують поточний фінансовий потенціал системи 

виникає проблема ―перевантаження‖ входу системи, яка вимагає ―наведення 

порядку‖, що не може бути вирішено ринковим способом. Звільнення від 

перевантаження на вході системи, шляхом реалізації фінансової політики, 

може бути описано за схемою, яка наведена на рисунку 3.3. 

 

Рис. 3.3. Рівень конкурентоспроможності (K) країни як результат 

фінансового регулювання вхідних вимог (Ri). 

 

Державне фінансове регулювання конкурентоспроможності )(K  країни 

в цілому згідно зі схемою, яка наведена на рис. 2, ґрунтується на регулюванні 

вхідних вимог )( iR  за допомогою регулятивної зони, в якій вимоги до НЕС 
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передаються через п’ять каналів: S , T , U , V  і W . У регулятивній зоні 

диригент системи – політичний інститут, який відповідає на потреби 

суспільства – трансформує вимоги та виробляє політичні технології 

(механізми) їх реалізації відповідно до політико-економічних домінант 

національної системи. Ці технології включають: 1) формування ―каналу 

прямого відсіву‖ )(S , в якому вимоги на вході не знайдуть реакції 

національної економічної системи; 2) створення каналу ―прямого пропуску‖ 

)(T  вимог до стадії політичного рішення )( '

2R  без попередньої їх обробки; 3) 

формування каналу агрегування та класифікації вимог )(U  з метою їх 

обробки та допущення до стадії політичного рішення )( '

3R ; 4) створення 

каналу )(V  для обробки вимог, які відображають геостратегічні й воєнно-

політичні інтереси національної системи; 5) формування каналу )(W  для 

угрупування вимог, які відображають загальнонаціональні інтереси й можуть 

породжувати міжнародний консенсус у системі. 

Перейдемо, до побудови макромоделі фінансової політики держави. 

Позначимо дії держави у вигляді деякого параметру Rt  - інструмент 

державного регулювання, а інвестиції у вигляді параметру It . 

Для отримання найпростішої макроекономічної моделі фінансової 

політики держави, припустимо, що: 

споживання є зростаюча функція від наявного доходу, але зростаюча, 

напевно, повільніше, ніж росте дохід: 

)(10 ttt TYC   ;(1) 

обсяг інвестицій є зростаюча функція національного доходу та 

спадаюча функція характеристики інструменту державного регулювання: 

ttt RYI 211    ; (2) 

валовий національний продукт є сума споживчих, інвестиційних, 

державних видатків та чистого експорту: 

ttttt NGICY   (3) 

де апріорні обмеження виражені нерівностями: 
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10 1  ; 

01  ; 

02  . (4) 

Ці три співвідношення (1-3) разом з обмеженнями (4) і утворюють 

макромодель. У ній змінні позначають: C  - споживання; I  - інвестиції; Y  - 

валовий внутрішній продукт; G  - державні закупівлі товарів та послуг; T  - 

податки; R  - інструмент державного регулювання, чи державний тиск в 

процесі управління.111 

Отримана модель містить два рівняння, що пояснюють поведінку 

споживачів та інвесторів, і одну тотожність. Сформулюємо цю модель для 

дискретних періодів часу з вибором запізнення (лагу) в один період для 

відображення впливу ВВП на інвестиції. Перш ніж перейти до описання 

функціонування моделі, проведемо наступну класифікацію її змінних: 

ttt YIC ,,  - поточні ендогенні змінні; 

tttt NGRT ,,,  - поточні екзогенні змінні; 

1tY  - лагова ендогення змінна. 

Дана класифікація доцільна, оскільки модель призначена для 

пояснення значень ендогенних змінних в поточному періоді часу (t) на основі 

значень, що приймаються екзогенними та лаговими ендогенними змінними. 

Недоліком такої моделі є те, що вона нічого не говорить про те, як 

визначаються ендогенні змінні, вона лише вказує, що вибравши визначені 

значення цих екзогенних змінних, ми отримаємо деякі, відповідаючі їм 

значення ендогенних змінних. Крім того на процес накладаються обмеження, 

оскільки, як видно з моделі, існує одна ендогенна змінна, минулі значення 

якої також відіграють роль при визначенні поточних значень ендогенних 

змінних. У більш загальних ситуаціях в моделі можуть зявитися і лагові 

                                                 
111

 Померанец В.Н. Макромодель финансовой политики государства // Проблемы материальной культури – 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. – інтернет С. 81 – 85. С. 83 
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значення екзогенних змінних. Обидві множини екзогенних змінних (поточні 

та лагові) та лагові ендогенні змінні назвемо залежними змінними. 

Співвідношення (1)-(3) описують структурну форму моделі. Спосіб 

визначення поточних ендогенних змінних стане зрозумілішим, якщо модель 

перетворити у приведену форму. 

).(
1111 1

1

1

21
1

1

11

1

0
ttttt TGRYC 











 

















 (6) 

Інвестиційне рівняння вже має приведену форм (2), тому не потребує 

змін. Потім, використовуючи (3), (6), (2) отримаємо 

tttttt NTGRYY
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. (7) 

Рівняння (2), (6), (7) утворюють приведену форму моделі. 

Оскільки модель лінійна, ефект від одночасної зміни декількох 

екзогенних змінних буде рівним сумі часткових ефектів. Так, одночасне 

збільшення на одиницю обсягу державних закупівель та податків залишить 

споживання та інвестиції незмінними, а відповідний приріст національного 

доходу буде рівним одиниці. З допомогою отриманого рівняння можна 

планувати та прогнозувати бюджети ( tR  або 2x ) на наступний бюджетний рік. 

 

3.2. Регуляторний потенціал податкової політики 

 

Сутність регулювання економічних процесів шляхом застосування 

засобів податкового каналу полягає у стимулюванні зміни поведінки 

учасників процесу суспільного виробництва. Податки мають подвійну мету: 

фіскальну та соціально-економічну. Відповідно до подвійної мети 

оподаткування можна назвати дві основні функції податків (як прояв їхньої 

внутрішньої сутності): фіскальну (основна) та регулюючу (похідна). 

Об’єктивною основою використання оподаткування як одного з 

найважливіших важелів соціально-економічної політики держави виступає 

властива податкам та системі оподаткування в цілому регулююча функція. 



 140 

Вивченням питань впливу податків на економічні процеси в Україні 

займаються чимало вітчизняних науковців, зокрема: П.А. Лайко, Ю.Б. Іванов, 

А.І. Крисоватий, Т.М. Чернякова, В.С. Загорський, Л.В Чернявська, М.В. 

Романюк, В. Вишневський, О. Данілов, А. Крисоватий, І. Луніна, В. Опарін, 

А. Соколовська, О. Тищенко, Л. Шаблиста, В.Андрущенко, С.Каламбет, 

Т.Калінеску, К.Швабій, М. Кучерявенко, І. Лютий, П. Мельника, Л. Тарангул, 

С. Юрія та ін. 

У принципі будь-які заходи податкової політики несуть у собі певний 

регулюючий вплив, що має оцінюватися не тільки з позиції пов’язаних з ним 

витрат та очікуваного результату, але й з погляду його імовірності. 

Місце податкового регулювання в структурі податкового менеджменту 

можна зобразити у наступному вигляді (Див. рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Структура податкового менеджменту
112

. 
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Податкове регулювання можна здійснювати різними способами, що 

зображені на рисунку 3.5. 
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Рис. 3.5. Методи податкового регулювання в Україні
113

. 

 

Існують різні варіанти визначення поняття ―податкове регулювання‖: 

- це комплекс дій державних органів, спрямованих на зміну параметрів 

податкової системи та податкового механізму з метою досягнення певних 

соціальних та економічних цілей
114

. 

- це заходи непрямого впливу на економіку та соціальні процеси через 

зміну податків, податкових ставок, податкових пільг, зниження чи 

підвищення загального рівня оподаткування, відрахувань до бюджету
115

. 
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- це один з економічних методів забезпечення тісної ув’язки 

економічних інтересів
116

. 

– це цілеспрямований вплив держави на учасників економічних 

відносин (баланс інтересів) за допомогою засобів та інструментів податкової 

політики.
117

 
118

 

– це сукупність відносин фінансового характеру, які виникають при 

використанні регулюючими інституціями юридично визначеного 

податкового інструментарію, маючи на меті досягнення бажаної та зміну 

діючої поведінки платників податків, що дозволяє досягти в довгостроковій 

перспективі певних цілей соціально-економічного розвитку суспільства
119

. 

Об’єктами податкового регулювання, виступають: співвідношення 

прямих та непрямих податків; співвідношення податків, які справляються з 

юридичних та фізичних осіб; питома вага податків на майно і капітал; 

співвідношення ефективних ставок оподаткування праці, споживання та 

капіталу.
120

 

Регулюючий вплив оподаткування на економічні та соціальні процеси 

реалізується через систему інструментів податкового регулювання, яка 

включає в себе підсистему засобів податкового стимулювання та підсистему 

економічних санкцій.
121

 

На рисунку 3.6 наведено алгоритм податкового регулювання 

економічного зростання. 
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Рис. 3.6. Алгоритм реалізації моделі податкового регулювання 

економічного зростання. 

 

Податкове регулювання складається з наступних етапів, що 

здійснюються у чіткій послідовності: Визначення цілей податкового 

регулювання – розробка стратегічних альтернатив – чинники й критерії 

оцінювання результатів – обгрунтування і вибір стратегії – узгодження 

інтересів держави з інтересами платників – методи, ресурси та інформаційне 

забезпечення регулювання – дія на об’єкти, які підлягають регулюванню, і 

реалізація обраної стратегії – контроль і оцінка результатів регулювання. 

Окремо слід згадати про податкове регулювання доходів. Політика 

доходів населення є цілеспрямованою діяльністю держави у сфері розподілу, 

що пов’язана з вирішенням комплексу завдань щодо підтримки певного рівня 

добробуту громадян і окремих родин, диференціації доходів різних 

соціальних і професійно-кваліфікаційних груп населення, зміни структури 

доходів і створення стимулів до суспільно корисної діяльності. 
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Конкретними формами політики доходів є процеси безеквівалентного 

вилучення державою частини доходу (податкова політика), процеси 

регулювання ціни робочої сили, процеси соціального захисту населення та 

деякі інші. 

Дослідженням питань політики оподаткування доходів населення 

займались такі українські науковці: Гончаров Ю., Данілов О., Демченко Т., 

Захарін А., Кухарєва О., Лаговський В., Лащак В., Луніна І., Мандибура В., 

Мельник В., Мельник П., Міщенко С., Опарін В., Савенко О., Соколовська А. 

та ін. 

Елементи державного регулювання оподаткування доходів, 

характеризуються або кількісними, або якісними параметрами. До першої 

групи елементів відносяться ті з них, які найбільш легко піддаються 

регулюванню, а саме: розміри податкових ставок, розмір неоподатковуваного 

мінімуму доходу, пільги, які надаються платникам податку, податкові 

знижки (відрахування), відповідальність за податкові правопорушення, 

розподіл податку по ланках бюджетної системи та ін. 

До елементів ―якісного‖ значення можна віднести: ступінь впливу 

податку на соціально-економічний розвиток суспільства, диференціацію 

населення за рівнем їх доходів, ступінь впливу податку на пропозицію праці 

в різних сферах та галузях, на рівень життя населення в різних регіонах, 

ступінь впливу податку на демографічну ситуацію в країні, ефективність 

адміністрування податку, фіскальна ефективність податку та інші. 

Вважаємо за необхідне більше уваги приділити регуляторному 

потенціалу податкової системи. 

Визначення сутності регуляторного потенціалу податків почнемо з 

дослідження етимології слів ―потенціал‖ та ―регулювання‖. У словнику 

іншомовних слів потенціал (з лат. potentia – сила, міць) трактується зокрема 

як сукупність певних засобів, можливостей, джерел. 
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Поняття регулювання, регуляція також латинського походження і 

трактуються як впорядкування, нормалізація або дотримання належного 

стану, правильного положення122. 

Отже, регуляторний потенціал податкової системи – це сукупність 

можливостей впливу податкової системи на перебіг соціально-економічних 

процесів в країні, які можуть бути реалізовані за допомогою податкових 

важелів. 

Оцінюючи результати урядової політики (як власне економічної 

політики, так і реформ) за допомогою статистичних показників та інших 

видів індикаторів, треба мати на увазі, що частина з них просто визначається 

рішенням уряду, тобто вимірює параметри урядової політики (всі види 

державних витрат, формальні перешкоди для розвитку бізнесу, або 

монетарна база). Такі параметри урядової політики не можуть слугувати 

вимірами впливу на економіку чи інституції. 

На певні показники політика має більш безпосередній вплив 

(наприклад, інфляція чи діловий клімат в цілому), в той час як наприклад 

ВВП – змінюється в результаті складних суспільно-економічних процесів, які 

не піддаються прямому впливу уряду. 

Окрім цього, результати поточної політики уряду можуть мати як 

короткострокові, так і довгострокові наслідки (вкладення в освіту та 

фундаментальну науку, стан інфраструктури).
123

 

Нижче приведена діаграма ілюструє розміщення найчастіше вживаних 

індикаторів в координатах терміновості-опосередкованості впливу. 
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Рис. 3.7. Політика уряду та її впливи на економічні та інші 

споріднені показники.
124

 

 

Оцінку фінансової політики, яка проводиться в державі, прийнято 

давати, визначаючи її ефективність за певними показниками. До 

найважливіших з них відносять: динаміку ВВП, виконання зведеного 

бюджету за доходами і видатками, обсяг державного боргу, доходи 

населення, обсяги і структура інвестицій в економіку, обсяги банківського 

кредитування, рівень інфляції, фінансові результати діяльності підприємств. 

Ефективність макроекономічної політики залежить не лише від 

правильного вибору цілей та засобів їх досягнення. Вона також повязана із 

багатьма труднощами практичного характеру та залежить від факторів, які 

відображають умови застосування макроекономічної політики. До них можна 

віднести: часові лаги фіскальної та монетарної політики, недосконалість 

економічної інформації, мінливість економічних очікувань чи неточність 

прогнозування, неоднозначність історичних аналогій чи політична 

кон’юнктура. 
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Шлях до високої якості й ефективності будь-якого виду соціальної 

діяльності людини пролягає через підвищення якості та ефективності 

управління. 

Ефективність визначають і як узгодженість результату з метою – це так 

звана «цільова ефективність»
125

. 

Ефективність досягається не лише діловими якостями людей, а 

насамперед правильно поставленими цілями і науково обгрунтованими 

методами їх досягнення. 

П. Дракер ідентифікував основні перешкоди на шляху вдосконалення 

діяльності в державному секторі: 1) відсутність чітких цілей діяльності; 2) 

небажання вчасно відмовитися від початих програм, коли стає очевидно, що 

вони провалилися. 

Проблема ефективності органів управління нерідко зводиться до 

ефективності роботи службовців, зміни їх чисельності, якості, затрат часу. 

Однак головною все ж є проблема цільової ефективності. 

Термін «ефективність» дає можливість зрозуміти, що рухає людьми, 

чим вони керуються у своїх діях. Ними є бажання, інтереси, потреби. 

Ефективність спільної дії – це ступінь їх задоволення. 

Є багато критеріїв, за якими можна оцінювати ефективність тієї чи 

іншої системи державного управління, але головний з них – динаміка 

продуктивності суспільної праці. 

Наші уявлення про ефективність практично з часів періоду 

індустріалізації кінця 20-х – початку 30-х років ХХ ст. залишалися 

незмінними. В їх основу було покладено технократичний підхід, для якого 

характерно виключення системи суспільних відносин з числа факторів, що 

впливають на рівень ефективності. В сучасній економіці роль головного 

фактору росту ефективності суспільного виробництва виконує творчий 
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потенціал людини, а отже в новій концепції ефективності особливе значення 

набувають економічні відносини
126

. 

Сім звичок високоефективних держав (складено на основі принципів 

сформульованих Стівеном Кові в його праці ―7 звичок високоефективних 

людей‖ (1989)): будьте проактивні; починайте, розуміючи кінцеву мету; 

спочатку робіть те, що потрібно робити спочатку; думайте в дусі 

―виграв/виграв‖: принцип взаємної вигоди; спочатку намагайся зрозуміти, а 

потім бути зрозумілим: принципи взаєморозуміння; досягайте синергії: 

принципи творчої співпраці ( відмова від мислення в парадигмі ―або-або‖; 

заточуйте пилку: принципи збалансованого самовідновлення (вибори).
127

 

Щодо відмінності між результативністю і ефективністю, слід 

погодитися з міркуваннями О. Дерев’янко. Під ―ефективністю‖ він розуміє не 

лише, Р/РЗ – баланс, тобто баланс між результатами, ресурсами й засобами 

для їхнього досягнення. Дуже важливо, на його думку, використовувати 

термін ―ефективність‖ із усвідомленням того, що це комбінація зазначеного 

балансу й первинної здатності взагалі досягнути бажаного результату. Тобто 

ефективність – це, по-перше, здатність добиватися мети, а, по-друге, коли 

мета досягнута, - осмислення Р/РЗ – балансу цього досягнення.
128

 

Проведене дослідження дає змогу запропонувати як пріоритетні такі 

напрями удосконалення фінансової політики в Україні. 

- одним із ключових завдань держави на сучасному етапі її розвитку 

має стати проведення адміністративної реформи (зменшити обсяг коштів, які 

витрачаються на фінансування бюрократичного апарату). 

- суттєвого вдосконалення потребує система соціальної підтримки 

населення (підсилення адресності допомоги). 

- потрібно створити умови для розвитку в Україні державно-

приватного партнерства. 
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Істотним для дослідження проблеми визначення ефективності 

державної політики є те в якому режимі вона функціонує (нормальному та 

надзвичайному). Ефективна економічна політика – це не лише ―потік‖ 

законопроектів, постанов та розпоряджень, але в першу чергу 

передбачуваність середовища, правова захищеність, система партнерських 

відносин, врахування обєктивних інтересів основних сторін з приводу 

розробки та прийняття рішень, що стосуються підприємницького середовища 

та інвестиційного клімату.
129

 

Вирішення проблеми ефективності державної політики в Україні 

потребуватиме чимало часу. Адже перехід від звичної парадигми 

«управління» до власне розробки і здійснення політики вимагає створення 

належних передумов: система державної політики адекватно і вірогідно 

оцінює найактуальніші для суспільства потреби; суспільство чітко артикулює 

свої потреби, виставляє вимоги до публічних органів щодо забезпечення цих 

потреб, і захищає свої права у їх задоволенні; організаційна, ресурсна, 

кадрова спроможність системи державної політики задовольнити (в межах 

своєї компетенції) потреби громадян – а також створити належні умови для 

задоволення самими громадянами тих потреб, які не потребують втручання 

публічних органів. 

Результативність та ефективність характеризують різні аспекти 

діяльності. Результативність оцінюється через ефект від проведення 

політики, програмних заходів, надання послуг та відображається як рівень 

досягнення тієї чи іншої цілі та завдання. Критерії оцінки результативності 

відображають співвідношення отриманих безпосередніх та кінцевих 

результатів з їх плановими показниками. 

Ефективним буде таке використання бюджетних коштів, при якому 

рівень задоволеності споживачів суспільною послугою зросте більше, ніж 

збільшаться бюджетні видатки. Краще не те, що обійшлося державі дешевше, 
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а те, що дозволило досягнути запланованих цілей, які відповідають інтересам 

виборців. 

 

3.3. Бюджетна складова механізму реалізації фінансової політики 

 

Основна ідея усіх останніх бюджетних нововведень – це перехід до 

бюджетування, орієнтованого на результат, тобто від управління 

бюджетними витратами до управління бюджетними результатами, чи в 

традиційній вітчизняній інтерпритації – до програмно-цільового 

бюджетування.
130

 

У макроекономічному контексті важить не так рівень видатків 

бюджету і надходжень, а саме сальдо бюджету, яке визначає: боргову 

позицію країни; механізми формування очікувань інфляції і обмінного 

курсу
131

. 

Особливо цікавим є вивчення механізму впливу видатків бюджетів 

(зведеного, державного, місцевих) на формування їх майбутніх доходів.
132

 

 

Рис. 3.8. Взаємозв’язок видатків і доходів державного бюджету. 

 

Основним критерієм оцінки такого впливу є коефіцієнт сукупної 

генерації доходів
133

: 
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 Хлівний В.К., Мацук З.А. Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Івано-
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ПОПЕРЕДНІЙ

ПОТОЧНИЙ
СГ

В

Д
К  , 

де СГК  - коефіцієнт сукупної генерації доходів бюджету; 
ПОТОЧНИЙ

Д  - 

доходи бюджету поточного періоду; 
ПОТОЧНИЙ

В  - видатки бюджету 

попереднього періоду. 

Для визначення тісноти зв’язку між функціональними групами 

видатків і майбутніми надходженнями потрібно застосувати метод 

кореляційно-регресійного аналізу. 

Для аналізу як залежної змінної y  (результуюча ознака) використаємо 

коефіцієнт генерації сукупних доходів, а як незалежних змінних – такі 

показники: 1x  - частка видатків на сільське господарство; 2x  - частка видатків 

на промисловість; 3x  - частка видатків на будівництво; 4x  - частка видатків на 

торгівлю; 5x  - частка видатків на готелі та ресторани; 6x  - частка видатків на 

транспорт і зв'язок; 7x  - частка видатків на фінансову діяльність; 8x  - частка 

видатків на операції з нерухомим майном. 

Різноманітні ефекти податково-бюджетної політики добре ілюструє 

стандартна модель IS-LM-BP із урахуванням функціональних залежностей 

сукупної пропозиції (в лог-лінійному вигляді): 

ttttttt uppeapmay   )()( 21 ; 

ttttttttt ybgbrbppebpmby  

543321 )()( ; 

tttt rcycpm 21  ; 

0)()( 52  

tttttt rrkybppeb . 

де ty  - дохід; tm  - пропозиція грошової маси; 

tttt pprr ,,,  - відповідно 

процентна ставка й рівень цін у даній країні та за кордоном; te  - номінальний 

обмінний курс; tg  - дефіцит бюджету; ttu ,  - макроекономічні шоки сукупної 

пропозиції й сукупного попиту. 

                                                                                                                                                             
Франківської області) // Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 53 – 62. С. 54 
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У рівнянні (1) сукупна пропозиція залежить від реальної вартості 

грошових активів (фінансовий ефект 1a ) і РОК (ціновий ефект 2a ). У рівнянні 

(2) сукупний попит визначають реальна вартість грошових активів (ефект 

добробуту 1b ), РОК (ціновий ефект 2b ), дефіцит бюджету tg . Коефіцієнт 5b  

характеризує обернену залежність сальдо поточного рахунку від доходу. 

Рівняння (3) враховує рівновагу грошового ринку, коли пропозиція грошової 

маси в реальному вимірі врівноважується попитом на гроші, який прямо 

залежить від доходу й обернено – від процентної ставки. Рівновагу 

платіжного балансу визначено рівновагою його обох рахунків – поточного й 

фінансового (4). Приплив капіталу залежить від різниці між процентних 

ставок. Для плаваючого обмінного курсу залежними змінними є tttt epry ,,, , а 

для фіксованого обмінного курсу - tttt mpry ,,,
134

 

Дослідження, що проводяться у площині пошуку особливостей впливу 

видатків бюджету на ВВП, зосереджені переважно на трьох основних 

моментах. По-перше, це визначення оптимальної питомої ваги кінцевих 

витрат сектора ЗДУ в структурі ВВП. По-друге, це вивчення впливу зміни 

видатків бюджету на ВВП. І по-третє, це визначення характеру впливу 

окремих статей витрат бюджету на темпи економічного зростання
135

. 

Традиційно аргументами проти збільшення дефіциту бюджету 

називають невисоку схильність до споживання внаслідок запровадження 

податкових пільг, невизначеність щодо величини фіскальних 

мультиплікаторів, які перебувають у доволі широкому діапазоні (від 3,8-5 до 

-1,5), втрату стимулюючого впливу від збільшення урядових видатків чи 

зниження податків за умови підвищення реальної процентної ставки, 

зниження довіри до фіскальної політики, сповільнення технологічного 

прогресу внаслідок ―витіснення‖ приватних інвестицій і обмеження 

міжнародного трасферу технологій, погіршення структури видатків і 
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 Шевчук В.О., Копич Р.І. Вплив бюджету на макроекономічні показники // Фінанси України. - №3. – 2010. 

– С. 3-12. С. 7 
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 Швець С.М. Оцінка впливу сукупних бюджетних витрат на темпи економічного зростання України / С.М. 

Швець / Економіка і прогнозування. – 2012. – №2. – С. 35–46. С. 35 
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розподілу доходу, неефективність стимулюючих заходів для країн із високою 

зовнішньою заборгованістю.
136

 

Згідно дослідження В.О. Шевчука та Р.І. Копич, для економіки 

України, збільшення дефіциту бюджету не має навіть короткочасного 

стимулюючого впливу на динаміку промислового виробництва, тоді як 

несприятливими ―побічними ефектами‖ стають прискорення інфляції, 

підвищення процентної ставки і зменшення пропозиції грошової маси.
137

 

Збільшення грошової маси не впливає на динаміку промислового 

виробництва і процентної ставки, маючи виразний інфляційний вплив. 

Отримані результати заперечують поширене припущення про переважно 

немонетарне походження української інфляції. Водночас підвищення 

процентної ставки погіршує динаміку промислового виробництва, що 

заперечує інший стереотип – відсутність відчутного впливу вартості 

кредитних ресурсів на реальний сектор. 

Уряд України інтенсивно працює над розв'язанням проблем, що 

гальмують розвиток реального сектору економіки. Це передбачає: 

- формування системи державного замовлення, орієнтованого на 

підтримку інноваційно-перспективних і конкурентоспроможних виробництв, 

обмеження непродуктивних витрат державного сектору; 

- запровадження ефективних інституційних і фінансових механізмів 

державно-приватного партнерства, насамперед у реальному секторі 

економіки; 

- збалансування соціально-компенсуючих та соціально- й економічно 

стимулюючих напрямів та обсягів бюджетних видатків у межах 

середньострокового бюджетного періоду з урахуванням низки національних 

проектів.138 
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Бюджетний канал також тісно пов’язаний з проблемою фінансування 

дефіцитів бюджету та платіжного балансу. Фінансування дефіциту бюджету 

за рахунок різних форм внутрішніх і зовнішніх запозичень охоплюється 

інститутом державного кредиту. Проблема державного боргу не є новою для 

економічної науки. У вітчизняній та іноземній літературі їй присвячено 

багато праць. Проте, незважаючи на численні опрацювання, далеко не всі 

аспекти цієї складної та актуальної для економіки України проблеми 

з’ясовані й отримали належне обгрунтування. Особливо щодо внутрішнього 

боргу. 

Теоретичний аналіз прямих та опосередкованих причинно-наслідкових 

взаємозв’язків державного боргу з іншими економічними явищами слід 

здійснювати у двох площинах – формування бюджету країни і 

зовнішньоекономічна діяльність. 

Основною причиною державного боргу є державні позики з метою 

фінансування дефіциту бюджету й дефіциту платіжного балансу139: 
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, 

де T  - величина дохідної частини бюджету країни ; G  - величина 

видаткової частини бюджету країни; X  - величина експорту країни 

(враховуючи товари, нефакторні послуги, рух праці й капіталу); M  - 

величина імпорту країни (враховуючи товари, нефакторні послуги, рух праці 

й капіталу); BDft  - величина бюджетного дефіциту; BPDft  - величина дефіциту 

платіжного балансу; GCr  - величина державних запозичень; inGCr  - величина 

внутрішніх державних запозичень; exGCr  - величина зовнішніх державних 

запозичень; GDb  - величина державного боргу; inGDb  - величина 

внутрішнього державного боргу; exGDb  - величина зовнішнього державного 

боргу. 
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Показники бюджетної статистики є найважливішими показниками 

бюджетної політики. Їх можна згрупувати за кількома напрямами (Див. 

таблицю 3.1.): 

І група – державні квоти; 

ІІ група – показники, що характеризують функції держави щодо 

трансформації економічної системи в змішану.
140

 

Таблиця 3.1 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
141

 

Група Вид Показники, їх зміст 

І група – 

державні квоти 

Фінансові квоти - частка витрат держави 

у ВВП; 

- частка доходів держави 

у ВВП; 

- частка доходів держави 

від податків у ВВП; 

- частка боргу у ВВП; 

- частка бюджетного 

дефіциту у ВВП 

 Соціальні квоти - частка сукупних 

соціальних трансфертів 

у ВВП; 

- частка виплат по 

соціальному 

страхуванню у ВВП; 

- частка соціальних 

трансфертів місцевих 

бюджетів у ВВП 

 Функціональні квоти - частка витрат держави 

                                                 
140 Дєєва Н.М. Бюджетний менеджмент. С. 50 
141 Дєєва Н.М. Бюджетний менеджмент. С. 51 
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(спеціальні) на виконання кожного 

зі своїх функціональних 

обовязків у загальних 

витратах (залежить від 

структури функцій 

держави); 

- частка витрат бюджету 

на фінансування 

державних 

підприємств; 

- частка витрат на 

освіту; 

- частка витрат на 

оборону; 

- частка витрат на НТП; 

- частка витрат на 

охорону здоровя тощо. 

ІІ група – 

показники, що 

характеризують 

функції держави 

в умовах 

трансформаційної 

економічної 

системи 

співвідношення між 

видатками розвитку і 

поточними 

видатками: 

- квота 

державних 

інвестицій у 

ВВП; 

- квота 

державного 

чпоживання у 

ВВП 

- характеризує розподіл 

державою коштів між 

приватним та 

державним 

споживанням; 

- вказує на внесок 

держави у розвиток 

національного 

господарства країни; 

- показує задоволення 

суспільних потреб у 

цілому, насамперед 

формування соціальної 
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інфраструктури 

 фінансова віддача від 

субсидій чи дотацій 

- вимірюється як сума 

створеного в галузі 

продукту на одиницю 

державної допомоги 

 

Одним із напрямів реформування фіскального простору є підвищення 

ефективності видатків бюджету. Особливо це стосується державних 

інвестицій. 

Існують значні проблеми формування й реалізації бюджетних 

інвестиційних програм і проектів. Основними є: однорічний бюджетний 

цикл; недосконалість системи економічного оцінювання та відбору проектів; 

непрозорий процес відбору проектів; недосконала система моніторингу стану 

капітальних активів.
142

 

В останнє десятиріччя у багатьох постсоціалістичних країнах Європи 

державні інвестиції (у тому числі в інфраструктуру) стали одним з 

пріоритетних видів бюджетних видатків. Це пов’язано, насамперед, з тим, що 

такі інвестиції виконують функцію додаткового блага у відношенні до 

приватних інвестицій
143

. 

Державний вплив на схильність до інвестування економічних суб’єктів 

передбачає встановлення безпосереднього або опосередкованого зв’язку із 

державними бюджетно-податковими операціями. Основні різновиди такого 

зв’язку широко відомі (Див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Порівняльна характеристика механізмів бюджетного регулювання 

інвестицій та інновацій
144
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Ознаки 

Механізми 

Механізм впливу на 

інвестиційні процеси з 

боку споживання 

(попиту) 

Механізм впливу на 

інвестиційні процеси з 

боку пропозиції 

(заощаджень) 

Об’єкт регулювання Попит 
Пропозиція, 

заощадження 

Домінуючий 

інструмент впливу 
Державні видатки Податки 

Умови формування і 

реалізації (наявність 

вільних ресурсів) 

Неповна зайнятість Повна зайнятість 

Тип економічного 

зростання, на який 

орієнтується 

економіка 

Переважно 

екстенсивний 

Переважно 

інтенсивний 

Активізується функція 

інвестицій та 

інновацій 

Доходотворча Продуктивна 

 

Окремо слід торкнутися проблеми впливу бюджетних інвестицій на 

територіальний розподіл факторів виробництва. Бюджетна політика серйозно 

впливає на просторове розміщення факторів виробництва. Відповідно 

гранична факторна продуктивність може виступати критерієм ефективності 

територіального розподілу бюджетних коштів. 

Вивчення просторової структури трудових та капітальних ресурсів та її 

вплив на розвиток регіонів достатньо активно здійснювалося стосовно 

економіки СРСР. Однак, аналогічних робіт на матеріалах сучасної України 

практично не публікувалося. Недивно, що вибір між ефективністю та 

рівністю – конфліктуючими цілями в галузі територіального розвитку – в 
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останні роки найчастіше здійснювався в результаті політичного компромісу 

на базі якісних критеріїв. Тим не менше, проблема вибору має кількісну 

інтерпретацію. 

Західні дослідники у радянській політиці регіонального інвестування 

виділяли три усталені цільові настанови: економічна ефективність 

інвестицій, прагнення до рівності регіонів, розміщення інвестицій відповідно 

до воєнної стратегії. Порівняльний аналіз планів економічного розвитку 

СРСР показує, що перебудова спричинила зміщення акцентів з настанов 

рівності регіонів і воєнних пріоритетів в інвестуванні на підвищення 

економічної результативності інвестицій.  

Для виявлення сучасних пріоритетів державного інвестування можна 

використати підхід запропонований у праці Дж. П. Беркетта. В основу 

дослідження може бути покладений інформаційний масив, який об’єднує 

часові ряди економічних показників розвитку 24 областей України за період 

1990–2013 рр. Отже, змінні моделі матимуть такі індекси: 24,...,1i  і 23,...,1t . 

Як залежна змінна прийнята частка і-ої області у загальнодержавному обсязі 

інвестицій в t-ому році itI . По відношенню до функціональної форми і 

оціночних показників також необхідно прийняти умову, згідно з якою сума 

прогнозованих часток інвестицій областей у загальнодержавному обсязі 

інвестицій повинна дорівнювати 1. Для оцінки показників використовується 

метод найменших квадратів (МНК). Припускається, що включені у 

регресійну модель незалежні змінні відображають планові цільові настанови, 

пов’язані з ефективністю інвестицій, рівністю регіонів і обороною. Як міра 

результативності інвестицій по відношенню до зростання національного 

доходу областей приймається величина, що розраховується за формулою: 

t

it

t

it
it

K

K

Y

Y
YK 

24

1
, 

де itY  - вироблений національний доход і-ої області в t-му році; tY  - 

вироблений національний доход України у цілому в t-му році; itK  - виробничі 
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основні фонди і-ої області в кінці t-го року; tK  - виробничі основні фонди 

України на кінець t-го року.
145

 

Для відображення настанов про рівність регіонів до незалежнихзмінних 

включено інвертовану відносну частку національного доходу на душу 

населення, яку можна подати у вигляді формули: 

t

it

t

it
it

Y

Y

P

P
PY 

24

1
, 

Де itP  - населення i  - ої області в t  - ому році; tP  - повне населення 

країни в t  - ому році (зазначимо, що  
i i

itit PYYK ,як і було потрібно). 

Наша залежна змінна являє собою валові інвестиції. Припускаючи, що 

капітальні вкладення на відшкодування спрацьованості є зростаючою 

функцією обсягу основних фондів, ми включили до незалежних змінних і 

таку: 
t

it
it

K

K
CAP  . 

Враховуючи те, що потоки інвестицій можуть повільно змінюватися 

під впливом незалежних змінних, ми включили у рівняння регресії додаткову 

змінну – лагову залежну змінну 1-itI . 

Так одержане інвестиційне рівняння специфіковане в такий спосіб: 

itititit

i

iiit UIaCAPaPYaYKaDaaI  



 119181716

15

2

1  

Де itU  - вектор збурень, розподілених за припущенням незалежно і 

тотожно
146

. 

Державна інвестиційна політика, у своєму становленні і розвитку не 

повинна орієнтуватися тільки на підтримку ефективних виробництв і 

підприємств, ліквідацію відсталих підгалузей. У неї інші загальнодержавні 

проблеми, розв’язання яких не завжди пов’язане з отриманням прибутку.
147
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Скорочення інвестиційних видатків держави (витрат на виробничий 

капітал), особливо в умовах їх хронічного недофінансування впродовж 

тривалого періоду часу, негативно впливатиме на темпи економічного 

зростання. За оцінками Світового банку фінансування потреб із відновлення 

й модернізації інфраструктури в Україні потребуватиме близько 100 млрд 

дол. США в період до 2015 року.
148

 

Варто зазначити, що подальше ефективне використання державних 

інвестиційних видатків залежить від реального запровадження механізмів 

передбачуваного середньострокового інвестування, зокрема публічно-

приватного партнерства (ППП).149 

Можна виділити наступні форми спільного фінансового 

співробітництва: державне замовлення; інвестиційні контракти; угоди про 

розподіл продукції; оренда та лізинг; акціонування, пайова участь 

приватного капіталу в державних підприємствах. Інвестиційне партнерство 

держави та бізнесу є невід’ємною складовою сучасної інвестиційної політики 

багатьох країн світу.
150

 

Розумінню причин коллапсу інвестицій в 1990-ті роки та факторів, які, 

можливо, формують барєри для інтенсивного економічного росту, на засадах 

державно-приватного партнерства, може сприяти аналіз такого феномену, як 

інвестиційна короткозорість (investor myopia) – особлива форма економічної 

поведінки при високому рівні фундаментальної невизначеності 

майбутнього
151

. 

Розглянемо формальний опис зв’язків між інвестиційною 

короткозорістю та ―від’ємним‖ економічним ростом. За основу візьмемо 

посткейнсіанську модель ендогенного росту, що була запропонована Т. 

Пеллі. Базові рівняння ―поглиблення капіталу‖, або, що те саме, динаміки 
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капіталоозброєнності в розрахунку на одиницю ефективної праці (1), темпу 

економічного росту (2), функції технічного прогресу (3) та функції інвестицій 

(4) виглядають наступиним чином: 

tttt kandIk )(   (1) 

ttktyt kksang /  (2) 

0)(,0)();,( ''  IakaIkaa ttt  (3) 

10;0);( '  mtmttt SIMSMII  (4) 

де, k  - капітал в розрахунку на одиницю ефективної праці; I  - 

інвестиції; d  - норма амортизації; n  - темп росту населення; a  - темп 

технічного прогресу; yg  - темп економічного росту; ks  - еластичність 

виробництва за капіталом; M  - грошова маса; mS  - частка грошової маси, яка 

зберігається у агентів, що ―хворіють‖ на інвестиційну короткозорість, t  - 

період часу.
152

 

Отже, пріоритетними напрямами державного інвестування стають: 

- модернізація та розвиток стратегічно важливих для країни об’єктів 

виробничої інфраструктури (транспортної, трубопровідної, інформаційно-

комунікаційної); 

- модернізація комунальної інфраструктури на основі сучасних 

енергозберігаючих технологій для покращення якості послуг, що надаються, 

зниження витрат, стимулювання залучення позабюджетних коштів в 

реконструкцію комунальної сфери; 

- інвестування в обєкти соціальної інфраструктури 

загальнодержавного значення, в тому числі в науку, освіту та охорону 

здоровя, реконструкцію обєктів культури, що мають світове та всеукраїнське 

значення, з метою забезпечення конкурентоздатності ―людського капіталу‖; 

- адресна підтримка стратегічно важливих, з позицій підвищення 

конкурентоздатності економіки, інвестиційних програм та проектів в 

секторах з високою часткою участі держави. 
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Для оцінки параметрів циклічності фінансової політики необхідно 

оцінити кореляцію між дискреційними заходами уряду у цій сфері та 

циклами економічної динаміки. 

З дефіцитом бюджету виникають дві проблеми. По-перше, той дефіцит 

бюджету, що ми спостерігаємо, не є інструментом дискреційної фіскальної 

політики, оскільки його флуктуації часто спричинені не діями уряду, а 

впливом загальноекономічних коливань, тому необхідно виділяти 

автоматичну реакцію бюджетних надходжень і видатків на економічну 

динаміку та зміни у фіскальному балансі, що викликані рішеннями уряду. 

По-друге, часто має значення не тільки величина доходів та видатків 

бюджету, а й їхній склад (структура). 

У межах того підходу, що ми використовуємо, можна вирішити першу 

проблему. Для цього ми побудували VAR – модель для двох змінних – 

реальний ВВП у цінах 2007 р., скоригований на сезонність, та первинний 

дефіцит бюджету (primary deficit) України у цінах 2007 р., скоригований на 

сезонність. 

Дискреційний дефіцит бюджету як інструмент фіскальної політики є 

ациклічним, ми не виявили статистично значимого зв’язку з циклічними 

коливаннями ВВП. Ми також не виявили певного систематичного зв’язку 

між заходами фіскальної та монетарної політики в Україні
153

. 

Відповідно до завдання дослідження циклічності ми можемо 

стверджувати, що фіскальна і монетарна політика не мають пов’язаної між 

собою динаміки. Неможливо сказати однозначно, куди ж спрямована 

монетарна політика – на підтримку циклічних коливань, на їхнє гасіння чи на 

вирішення своїх локальних задач, які лише опосередковано повязані з 

флуктуаціями рівня виробництва, тому що дія інструментів монетарної 

політики має різновекторний характер. 
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В умовах, коли ефективність монетарної політики знижена через 

обмеження нормативного характеру, навіть за умови макроекономічної 

активності центробанку на передній план виступає фіскальна політика уряду. 

На тому часовому горизонті, що нами досліджується, фіскальні органи влади 

вели ациклічну фінансову політику. Це не означає, що уряд не намагався 

стимулювати економічну динаміку, це свідчить, що варіація показників 

дискреційної фіскальної політики не повязана з варіацією циклів української 

економіки. У прийнятті рішень щодо формування фіскальної політики уряд 

слабо орієнтується на динаміку циклічних коливань економіки. За умов, коли 

монетарна політика не має великого простору для застосування відповідних 

інструментів, а фіскальна політика є ациклічною, економіка країни перебуває 

у стані високої волатильності випуску, що генерує значні ризики для 

фінансової системи країни та рівня життя населення. 

Емпіричний аналіз дозволяє сформувати пропозиції щодо подальшої 

трансформації монетарної та фіскальної політики в Україні з метою 

виконання ними функцій макроекономічного регулювання. Для забезпечення 

цієї функції у короткостроковому періоді можливі два сценарії змін. 

По-перше, центральний банк визначається з пріоритетами щодо цінової 

стабільності (зовнішня чи внутрішня) і тоді застосування монетарних 

інструментів втрачає стерилізаційний характер. При цьому фіскальна 

політика зберігає ациклічний характер. 

По-друге, центральний банк намагається контролювати внутрішню 

інфляцію та номінальний обмінний курс, однак уряд проводить значні зміни 

у веденні фіскальної політики: формування структури бюджету проводиться 

не з огляду соціально-політичних міркувань, а з врахуванням особливостей 

стану економіки; вживаються заходи щодо скорочення внутрішніх лагів 

фіскальної політики; проводиться ревізія бюджетних видатків/втрат 

(особливо податкових пільг) із метою ліквідації неефективних статей; 

фіскальна політика розглядається як інструмент макроекономічного 

регулювання,що має частково замінити монетарну політику через 
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регулювання грошової маси, можливості застосування фіскальної 

девальвації
154

. 

На думку автора, у довгостроковому періоді уряду доведеться 

реалізовувати обидва зазначені сценарії. Цілком можливо, що необхідність 

змін зумовить фіскальна сфера, оскільки Україна у середньостроковому 

періоді зіткнеться з необхідністю фіскальної консолідації. 

Основним висновком є нейтральність фіскальної політики в Україні та 

активне використання монетарних інструментів НБУ як відгук на циклічні 

флуктуації, що, однак, має стерилізаційний характер. Нейтральність 

дискреційного дефіциту бюджету ставить питання щодо існування самої 

фіскальної політики в Україні як інструменту регулювання економіки, що 

потребує більш глибокого аналізу 

Державний борг – це продукт конкретної фінансової політики. В 

економічній літературі наводиться багато визначень сутності державного 

боргу, але у більшості випадків його трактують або як накопичену суму всіх 

дефіцитів бюджету уряду за мінусом додатних сальдо, що мали місце в 

країні, або як заборгованість, що накопичилася в результаті запозичень для 

фінансування минулих бюджетних дефіцитів.
155

 

Для оцінки боргової залежності країни використовують низку 

показників – так званих індикаторів: відношення платежів за державним 

боргом до ВВП; відношення платежів за державним боргом до доходів 

державного бюджету України; відношення обсягу державного боргу до ВВП; 

відношення обсягу державного боргу до доходів державного бюджету 

України; відношення планових платежів з обслуговування державного боргу 

до експорту товарів і послуг; відношення дисконтної вартості боргу до 

експорту (довгострокова платоспроможність; відношення запланованих 

платежів з обслуговування боргу до суми бюджетних доходів; відношення 

приросту державного боргу до приросту ВВП, у %; державний борг на душу 
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населення (частка боргових зобов'язань перед нерезидентами у складі 

державного боргу); відношення приросту державного боргу до природного 

приросту населення, у %; відношення рівня заощаджень населення до 

державного боргу; відношення приросту боргу до приросту нагромадження 

основного капіталу; відношення приросту боргу до приросту доходів 

населення, у %. 

Нездатність зупинити тенденцію до збільшення боргу може породити 

занепокоєність тим, що борг, в кінцевому підсумку буде ―погашений 

інфляцією‖ чи що дефолт стане неминучим. Процентні ставки в цьому 

випадку виростуть, що тільки посилить бюджетну проблему та загрожує 

зупинкою економічного підйому; терміни погашення боргових інструментів 

скоротяться; відбудеться криза рефінансування.
156

 

З поміж S  – подібних кривих, що описують повний цикл розвитку, 

найпоширенішою є функція Перла-Ріда (логістична крива): 

att
be

K
Y




1 , (1) 

де tY  – максимальна частка перерозподілу ВВП через зведений бюджет; 

параметр a  – різниця між ординатою tY  при 0t   та асимптотою K . Якщо 

0a  , асимптота знаходиться вище кривої, якщо 0a   – асимптота нижче 

кривої. Параметр b  характеризує співвідношення послідовних приростів 

ординати. 

У результаті проведених розрахунків за допомогою пакету прикладних 

програм Statistica 6.0, за період, що охоплює 1997–2013 рр., межі часток 

доходів та видатків Зведеного бюджету у ВВП склали відповідно 29,4% та 

31,5%. 

Враховуючи складність розрахунку фіскального навантаження в роботі 

запропоновано науково-методичний підхід до аналізу впливу фіскального 

навантаження на макроекономічну динаміку в Україні на основі застосування 
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інструментарію диференціального числення. Останній передбачає виявлення 

максимуму зміни функції взаємозв’язку наведеного на рис. 3. 
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Рис. 3. Взаємозв’язок частки видатків зведеного бюджету у ВВП та 

індексів фізичного обсягу ВВП в Україні (1997–2013 рр.) 

 

Функція взаємозв’язку частки видатків та індексів фізичного обсягу 

ВВП описується рівнянням 

22,703,814,0 2  XXY , (2) 

де X  - видатки зведеного бюджету у % до ВВП; Y  - індекс фізичного 

обсягу ВВП у % і яка досягає максимуму при 28,67X  . Отже, податкове 

навантаження, що перевищує 28,67% ВВП повинне вважатися надмірним. 

У роботі побудовано економіко-математичні моделі, які 

характеризують вплив вихідних параметрів фіскальної і монетарної політики 

на основні макроекономічні показники, що характеризують фінансову 

стабільність та економічний розвиток, а також глобальний індекс 

конкурентоспроможності. Як фінансові важелі використано: для грошово-

кредитної політики – обсяги та темпи росту грошової маси; для фіскальної 
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політики – дефіцит зведеного бюджету, виражений відношенням дефіциту 

бюджету до ВВП (у відсотках). 

Для виміру інфляції використано ціни виробників промислової 

продукції, оскільки темпи їх зростання протягом усього періоду дослідження 

перевищували відповідні показники індексу споживчих цін. 

Оцінка параметрів моделей дала такі результати: 

ttt dMY 2,68636,11,119788   )8,1016,99,0( 2  FR  (3) 

ttt dMp 0793,175,235,102   )6,862,95,0( 2  FR  (4), 

де tY  - обсяги ВВП, млрд.грн.; tM  - обсяги грошової маси, млрд.грн.; td  

- частка дефіциту зведеного бюджету у ВВП, %; tp  - індекс цін виробників; 

tM  - темпи приросту грошової маси, %; ]2013;1996[t . 

Обидва рівняння мають високі статистичні оцінки, що перевищують 

критичні значення, тобто розроблена модель є якісною. Проаналізовані 

показники моделей підтверджують, що значні обсяги дефіциту бюджету 

призводять до скорочення ВВП і зростання інфляції, а зростання грошової 

маси, з одного боку, сприяє росту інфляції (при перевищенні пропозиції 

грошей над попитом на них), а з іншого - зростанню ВВП, коли зростання 

пропозиції грошей відповідає попиту на гроші. Втім, згідно проведених 

розрахунків, вплив монетарного чинника на зростання ВВП є незначним, а на 

ціни - доволі суттєвим, хоча і меншим, ніж фіскального чинника (дефіциту 

бюджету). 

Наведена модель не дає відповіді на питання, який рівень дефіциту 

бюджету може бути економічно безпечним. При цьому, крім самого рівня 

дефіциту, важливим також є питання джерел його фінансування. Із рівнянь 

(3) і (4) також можна зробити висновок, що при високому рівні дефіциту 

бюджету потенціал грошово-кредитної політики щодо збереження 

макроекономічної стабільності є доволі обмеженими, а вплив на ВВП – 

взагалі мінімальним. 
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Виявлено взаємозв’язок інструментів бюджетно-податкової та 

грошово-кредитної політик та індексу глобальної конкурентоспроможності, 

що описано із застосуванням наступної моделі: 

tt dMGCI 05,032,054,3  , (5) 

де GCI  - глобальний індекс конкурентоспроможності; tM  - темпи 

приросту грошової маси, %; td  - частка дефіциту зведеного бюджету у ВВП, 

%; ]2013;2004[t . 

На підставі розрахунків зроблено висновок про те, що за F – критерієм 

Фішера з ймовірністю 95% щільність зв’язку включених у модель факторів є 

суттєвою, всі коефіцієнти регресії є істотними, а величина множинного 

коефіцієнта детермінації пояснює 67% зміни значення індексу глобальної 

конкурентоспроможності. 

Після відновлення економічного зростання пріоритетом бюджетно-

податкової політики уряду України має стати зменшення розміру державного 

боргу, що виключає можливість нарощування державних видатків чи 

суттєвого зниження податкового навантаження. В умовах відсутності 

прогресивної системи оподаткування політика нарощування запозичень 

приведе в перспективі до посилення розшарування доходів суспільства. В 

цих умовах доцільне введення додаткового податкового навантаження на 

тримачів державних боргових зобов’язань або системи прогресивного 

оподаткування. 

 

3.4. Координація окремих складових механізму реалізації 

фінансової політики 

 

Розглядаючи проблеми реалізації фінансової політики, не можна 

залишити поза увагою недостатню координацію дій уряду й Національного 

банку України при проведенні бюджетно-податкової та грошово-кредитної 

політики. Координація – важлива сторона реалізації фінансової політики, 
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особливо в умовах інституціональної відокремленості Уряду і Центрального 

банку. 

Результативність та ефективність фінансової політики як непрямого 

методу державного регулювання економіки може посилюватися внаслідок 

синергійного ефекту від взаємодії з іншими складовими державної 

економічної політики, насамперед з грошово-кредитною. 

Проблеми узгодженості між податково-бюджетною та грошово-

кредитною політиками досліджують Іванов Ю.Б., Тищенко А.Н., Філіпенко 

А., Міщенко В.І., Лисенко Р.С. 

Координація грошово-кредитної та фіскальної політики повинна 

полягати у виробленні та реалізації їх таким чином, щоб вони не суперечили 

одна одній і разом сприяли досягненню загальних цілей економічної 

політики, якими, зазвичай, є стійке економічне зростання та низький рівень 

безробіття при довгостроковій ціновій стабільності та зовнішній стійкості
157

. 

Проблематика взаємозв’язку ГКП і ФБП виникла та розвинулася з 

початку 1980-х рр. Центральний банк функціонально відокремлювався і 

виводився з-під контролю уряду як орган, відповідальний за цінову 

стабільність, та як противага постійному зростанню державних витрат, яке 

відбувалося у повоєнний період. Теоретико-методологічною основою такого 

розмежування була монетаристська концепція щодо прямого зв’язку між 

обсягами грошової маси та темпами інфляції, слушність якої не була 

підтверджена на практиці
158

. 

У останніх дослідженнях цієї проблеми проаналізовано діючу систему 

цілей бюджетно-фіскальної та грошово-кредитної політики України, 

механізми узгодження їх стратегічних і тактичних параметрів, окремі шляхи 

вдосконалення системи формування цілей та взаємоузгодження 

макроекономічних інструментів. 
                                                 
157

 Вдосконалення координації грошово-кредитної та фіскальної політики: Інформаційно-аналітичні 

матеріали / За редакцією д.е.н. В.І. Міщенко, к.е.н. О.І. Кірєєва і к.е.н. М.М. Шаповалової – Київ: Центр 

наукових досліджень НБУ, 2005. – С. 16 
158

 Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення 

взаємозвязку : монографія / [А.І.Даниленко, А.А.Гриценко. В.В.Зимовець та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН 

України А.І.Даниленка ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – С. 48 



 171 

У сучасній економічній літературі взаємозв’язок ФБП і ГКП 

розглядається переважно в рамках проблеми дефіциту (профіциту) 

державного бюджету і його наслідків для економіки країни. При цьому ФБП, 

як більш консервативна політика, розглядається як основа фінансової 

політики, тобто та її складова, яка визначає тип економічної системи та 

характер економічного розвитку. З кінця 1960-х рр. серед економістів 

розпочалися дискусії про порівняльну ефективність ФБП і ГКП щодо їх 

впливу на загальноекономічну динаміку, а не їх координації та взаємозв’язку. 

Наукова дискусія щодо впливу ФБП на результативність політики 

центрального банку в грошово-кредитній сфері була започаткована роботою 

Т. Серджента та Н. Уоллеса. Інший напрям досліджень здійснюється 

відносно впливу ГКП на результативність ФБП. Серед багатьох робіт та 

досліджень у цьому напрямі можна виділити роботу М. Дахана. 

Згадані вище моделі та теорії (Т. Серджента та Н. Уоллеса, М. Дахана, 

М. Вудфорда, В. Б’юітера) свідчать про відсутність загальноприйнятого 

підходу до визначення концептуальної основи взаємозв’язку ГКП та ФБП. 

Темпи інфляції та дефіцит бюджету розділяють ГКП і ФБП як 

конфліктуючі між собою. Можна зробити висновок про бажаність комбінації 

консервативної ФБП із помірно стимулюючою ГКП. 

В монографії ―Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в 

Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку‖ за редакцією А.І. 

Даниленка
159

 запропоновано виділяти два основні аспекти взаємозв’язку 

ФБП та ГКП: 1) нагромаджувальний аспект – вплив обох політик на приріст 

фінансових ресурсів країни в цілому як основи економічного зростання 

(йдеться про вплив ГКП і ФБП на норму чистих заощаджень усіх секторів 

економіки); 2) алокаційний аспект забезпечення міжсекторального 

перерозподілу та кінцевого розміщення наявних фінансових ресурсів країни. 
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Оптимальне поєднання фіскальних і монетарних інструментів, що дає 

змогу впливати на соціально-економічний розвиток є нелегким завданням 

економічної політики. 

Тривалість і складність етапу соціально ринкових трансформацій в 

Україні порівняно з іншими пострадянськими країнами ЦСЄ великою мірою 

спричинені саме низькою ефективністю взаємозв'язку і координації грошово-

кредитної та податково-бюджетної політики. 

Успіх державної фінансової політики багато в чому залежить від 

скоординованості як стратегічної, так і тактичної складових грошово-

кредитної та фіскальної політики, дій уряду та Національного банку України 

як на рівні вироблення політики, так і на рівні проведення поточних 

операцій, їх взаємоузгодженості, підпорядкованості короткострокових вигод 

та інтересів довгостроковим загальнодержавним цілям. 

В сучасній літературі щодо моделювання стратегічної взаємодії 

податково-бюджетної та грошово-кредитної політики можна виділити дві 

основні групи проблем, що спільно вирішуються урядом та центральним 

банком. 1) Проблеми стійкості державного боргу та рівня інфляції. 2) 

Проблеми стратегічної комплементарності інструментів податково-

бюджетної та грошово-кредитної політики.
160

 

Двохперіодну модель взаємодії податково-бюджетної та грошово-

кредитної політики в експортно орієнтованій економіці можна побудувати на 

основі семи рівнянь, що описують макроекономічні зв’язки, характерні для 

економік експортно орієнтованого типу. 

Принциповою відмінністю моделі є введення в бюджетне обмеження 

уряду показників стабілізаційного фонду та обмінного курсу замість 

показника державного боргу
161

. 

Модель будується на основі наступних семи рівнянь: 
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2010. – С. 52 
161
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111 )( YPxVME     (1) Сукупний попит 

  )( 01

*

101   YY  (2) Крива Філіпса (задає сукупну 

пропозицію) 

100001 )( PxtYExEss     (3) Бюджетне обмеження агентів 

01000 Im zzCFEx    (4) Платіжний баланс 

10101 )( EzzMM    (5) Операції на валютному ринку 

010101 EE MMssMM   (6) Грошова маса в обігу 

111 PE      (7) Реальний валютний курс 

 

де 1EM - грошова маса в обігу; )(xV  - швидкість обігу грошей; 1P  - рівень 

цін; 1Y  - реальний випуск; 11YP  - номінальний ВВП; 1M  - загальний обсяг 

грошової маси; *Y  - потенційний обсяг випуску;   - реальний обмінний курс 

іноземної валюти;  ,  - додатні параметри; s  - обсяг стабілізаційного фонду; 

0E  - номінальний обмінний курс іноземної валюти; 0E  - податок на експорт; 

Ex  - експорт; t  - податок; x  - стратегічний бюджетний надлишок; z  - 

золотовалютні резерв; Im  - імпорт; ImEx  - рахунок поточних операцій; CF  - 

рахунок руху капіталу;   - темп росту грошової маси. 

Основним інструментом податково-бюджетної політики в моделі є 

стратегічний бюджетний надлишок. 

В експортно орієнтованій економіці основним інструментом 

центрального банку є операції на валютному ринку, а не традиційні 

монетарні інструменти. У зв’язку з цим у нашій моделі основним 

інструментом грошово-кредитної політики є темп зміни номінального 

обмінного курсу іноземної валюти 
0

01
1

E

EE
e


  

Стратегічний бюджетний надлишок включає в себе лише аккордні 

податки і відрізняється від загального бюджетного надлишку уряду на 

величину податків, що залежать від експорту та обсягу випуску. 
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Критерієм оптимальності макроекономічної політики, що проводиться 

є втрати суспільства, уряду та центрального банку. Функція втрат фіскальної 

політики (уряду) має наступний вигляд: 

 2

1

22

1 )()(
2

1
YYxxL YFxFF    

Показник 2

1  - квадрат відхилення рівня інфляції від її оптимального 

значення. З метою спрощення аналізу, але без втрати спільності, 

оптимальний рівень інфляції приймається рівним нулю. Вираз 2)( xx   - 

показує квадрат відхилення стану стратегічного бюджету від його 

оптимального для уряду значення. В числових прикладах оптимальне 

значення рівне 0. Показник 2

1 )( YY   - квадрат відхилення значення обсягу 

випуску від його цільового рівня. Однією з основних макроеономічних цілей 

є економічний ріст. У звязку з цим для числових прикладів цільовий обсяг 

випуску заданий на рівні трохи більшому, ніж його потенційне значення. 

Врешті коефіцієнти чутливості xF  та YF  характеризують пріоритети уряду у 

формуванні стратегічного бюджетного надлишку та обсягу випуску 

відповідно. Коефіцієнт чутливості при показнику рівня інфляції 

пронормований до одиниці. Таким чином, уряд проводить фіскальну 

політику, вирішуючи проблему компромісного вибору між випуском та 

інфляцією. 

Функція втрат монетарної політики (центрального банку) має 

наступний вигляд: 

 2

1

2

1

2

1 )(
2

1
YYeL YMeMM    

Показники 2

1  та 2

1e  - відповідно квадрати відхилень рівня інфляції та 

темпи росту номінального обмінного від їх оптимальних (нульових) значень. 

Функція втрат суспільства має вигляд: 

 2

1

2

1

2

1 )(
2

1
YYeL YSeSS    

Включення показника 2

1e  у функцію втрат суспільства обумовлено тим, 

що стабільність на валютному ринку, як і стабільність на будь-якому 
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сегменті фінансового ринку економіки, відіграє важливу роль для 

суспільства. 

Вагові коефіцієнти eS  та YS  характеризують приоритети суспільства 

відносно темпу змінии національного обмінного курсу та збільшення 

сукупного доходу відповідно. 

Окремо слід зупинитися на порівняльному аналізі різних форм 

стратегічної взаємодії (випадок кординації, взаємодія за Штакельбергом з 

урядом-лідером та взаємодія за Курно). 

І. Випадок координації. 

Часто незалежність уряду та центрального банку є номінальною. В 

реальності їх дії координуються якоюсь третьою силою (наприклад 

президентом). При розгляді випадку координації виникає додатковий 

параметр   - переговорна сила агентів. У нашій моделі цей параметр буде 

характеризувати ваги, з якими функції втрат фіскальної та монетарної 

політики будуть включатися у загальну функцію втрат. При цьому нам 

важливі не абсолютні показники переговорної сили агентів, а їх відносні 

значення. 

З цієї причини переговорну силу центрального банку для простоти 

розрахунків прирівнюються до одиниці, а параметр   в нашій моделі буде 

характеризувати переговорну силу уряду. 

Загальна функція втрат у випадку координації буде мати вигляд: 

 22

1

2

1

2

1 )())(()1(
2

1
xxeYYL xFeMYFYMMF    

Отримані результати не дають підстав говорити, що координація 

фіскальної та монетарної політики завжди вигідніша суспільству. Якщо уряд 

та центральний банк мають протилежні цілі, керуються різними 

економічними теоріями чи дають кардинально протилежні прогнози відносно 

майбутнього економічного розвитку країни, то координація політик не 

бажана ні з політичної, ні з економічного погляду. 

ІІ. Взаємодія за Штакельбергом (уряд-лідер). 



 176 

Найбільш характерним є випадок, коли центральний банк незалежний 

від уряду, але уряд, виступаючи лідером, впливає на його політику для 

досягнення своїх цілей. При визначенні оптимальної політики агент-лідер 

розглядає можливу реакцію агента-послідовника на свої дії. 

Найбільш ефективною є ситуація, коли центральний банк 

консервативний, а показники чутливості обох політик до збільшення обсягу 

випуску знаходяться на достатньо високому рівні. 

ІІІ. Взаємодія за Курно.  

Це цілковита протилежність до випадку координації, так як дії обох 

політик ніяк не скоординовані. Крім того, на відміну від взаємодії за 

Штакельбергом, центральний банк та уряд не враховують дії один одного 

при прийнятті власних рішень. Як і у випадку взаємодії за Штакельбергом, 

найбільший вплив на рівновагу здійснює фіскальна політика. 

У випадку страгічної взаємодії агентів за Курно для суспільства 

вигідна ситуація, коли уряд віддає низький пріоритет стабілізації випуску та 

―делегує‖ завдання стимулювання економіки центральному банку. 

Крім координації при виробленні політики необхідне також 

узгодження дій в процесі реалізації бюджетно-податкової і грошово-

кредитної політики.
162

 

За роки незалежності Україна пройшла лише перші кроки координації 

грошово-кредитної та податково-бюджетної політики – через встановлення 

формальних правил і процедур узгодження в короткостроковій перспективі 

під час щорічного бюджетного процесу та затвердження Основних засад 

грошово-кредитної політики на кожний рік. Серед довгострокових принципів 

і правил реалізації грошово-кредитної та фіскальної політики можна назвати 

лише норму щодо заборони прямого кредитування державного бюджету, 

закріплену в статті 54 Закону України ―Про Національний банк України‖. На 

сьогодні практично ніким не встановлюються довгострокові правила чи 
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принципи або цільові орієнтири для грошово-кредитної та фіскальної 

політики. Існуюча система цільових показників грошово-кредитної та 

фіскальної політики є короткостроковою та визначається щорічно на підставі 

прогнозних і програмних державних документів. 

За результатами проведеного аналізу стану координації грошово-

кредитної і фіскальної політики в Україні та досвіду іноземних країн можна 

надати такі пропозиції щодо вдосконалення такої координації. 

Доцільним було б підписання спільного меморандуму чи іншого 

правового акта між Національним банком України та Кабінетом Міністрів 

України з питань встановлення єдиного довгострокового цільового 

показника та координації дій з його дотримання. 

Практична діяльність урядів різних країн в процесі виходу з кризи й у 

післякризовому періоді виявила декілька суперечностей, пов’язаних із 

поєднанням фінансової та грошової політик.
163

 

По-перше, вихід із кризи з використанням інструменту збільшення 

бюджетних видатків може загострити проблему дефіцитів, суверенних 

(державних) боргів і спричиняти подальше знецінення валют. 

По-друге, зміцнення валют через скуповування урядових боргових 

зобов’язань може спричинити відносне підвищення відсоткової ставки й 

ускладнити інвестування в реальну економіку. 

По-третє, ―м’яка‖ монетарна політика і скорочення ставки відсотка 

може створювати сприятливі умови для зростання частки запозичень в 

активах і повернення до ситуації фінансової нестабільності, з якої й 

розпочиналася криза. 

Це все актуалізує проблему поєднання політик саме за умов 

макроекономічної нестабільності. 
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В еволюції теорії взаємодії економічних політик можна виокремити два 

напрями, кожний із яких відзначений особливим інструментарієм – 

фундаментальними гіпотезами і макроекономічними моделями. 

У межах першого напряму, центральною є ідея досягнення загальної 

рівноваги з застосуванням інструментів фінансової та грошової політик. До 

цього напрямку на наш погляд належать моделі Мандела–Флемінга, IS-LM-

BP, торгового балансу NX-(S-I) та ітераційної моделі Свона.
164

 

Другий напрям еволюції теорії взаємодії політик започаткований у 

другій половини XX століття. Попри те, що його формування, ще триває, 

деякі риси є вже помітними. Вони частково віддзеркалюють загальні 

тенденції розвитку макроекономічної науки, і до них можна віднести: більш 

виражена прикладна спрямованість досліджень із ширшим використанням 

економетричного аналізу за послаблення уваги до пояснювальних 

(теоретичних) моделей і дедуктивного методу; особлива увага до взаємодії 

політик у відповідь на різноманітні шоки, першою чергою, ті, що мають 

фінансову природу і формуються у глобальному економічному просторі; 

акцентування на передавальних механізмах (трансмісіях) імпульсів, 

отриманих економікою за застосування фінансових і грошових інструментів 

з урахуванням інституційних (поведінкових) складових таких механізмів; 

дослідження взаємодії фінансової та грошової політик на тлі аналізу 

взаємодії елементів трансмісійних механізмів кожної з них. 

Теоретичні засади для другого напряму теорії взаємодії політик 

формуються на грунті теорії загальної економічної нерівноваги. Адже саме 

ця теорія акцентує увагу на проблемі відхилень від рівноважних станів у 

відповідь на неочікувані імпульси; аналізує варіанти встановлення нетипової 

рівноваги. 

Цікавим є дослідження щодо синхронізації фінансово-монетарної 

трансмісії в українській економіці проведене Є.В. Алімпієвим. На його думку 
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застосування одночасно декількох каналів вимагає їх узгодженості не лише 

за напрямом дії та проміжними цілями впливу, а й у часі. Можливі такі 

напрями (вектори) узгодженості у часі: 

- у ланцюжку ―інструменти - канали – цілі‖; 

- між каналами, які застосовуються одночасно для досягнення однієї 

кінцевої мети. 

Узгодження у часі одразу за двома напрямами є складним завданням з 

огляду на мінливість об’єктів регулювання. Інструменти економічної 

політики, канали фінансово-монетарної трансмісії і, нарешті, цільові 

макроекономічні параметри не є однаковими для всіх країн та можуть 

відрізнятися у часі. Таким чином, ефективна трансмісія фінансово-

монетарних регулювальних заходів на цільовий показник рівня цін вимагає 

часової синхронізації каналів трансмісійного механізму. 

З’ясування кількісних параметрів синхронізації фінансово-монетарної 

трансмісії в Україні в період 1996-2010 рр. було проведено за допомогою 

економетричного тесту причинності Гренджера. Тест дає можливість 

визначити перехресні й обернені причинно-наслідкові зв’язки між часовими 

рядами значень двох показників шляхом порівняння якості таких регресій, 

як: 

- регресія показника за власними попередніми значеннями; 

- регресія цього показника за значеннями іншого показника. 

Рішення про наявність причинно-наслідкового зв’язку приймається, 

якщо попередні значення одного показника є більш корисними для 

прогнозування іншого показника, ніж його власні попередні значення. 

У тесті були задіяні такі інструменти фінансово-монетарної трансмісії, 

проміжні показники фінансового сектору та цільові макропоказники: 

- доходи Зведеного бюджету, млн. грн. - T ; 

- видатки Зведеного бюджету, млн. грн. - G ; 

- частка доходів Зведеного бюджету у ВВП, % - TR ; 

- частка видатків Зведеного бюджету у ВВП, % - GR ; 
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- грошова маса М3, млн. грн. - 3M ; 

- загальний рівень цін за ІСЦ, до попереднього періоду - P ; 

- обсяг ВВП за період, млн. грн. - Y . 

Часові ряди досліджуваних показників формувалися за квартальними 

даними макроекономічної та грошово-кредитної статистики Державного 

комітету статистики і Національного банку України за період 1996-2010 pp. 

Загалом було здійснено 169 спостережень. 

У табл. подано результати застосування тесту Гренджера із 

використанням часових лагів до 12-ти періодів (рік).
165

 

Таблиця 3.3 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ КАНАЛІВ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ 

ТРАНСМІСІЇ В УКРАЇНІ 
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 Алімпієв Є.В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці / Є.В. // 

Економічний Часопис – ХХІ. – 2010. – №11–12. – С. 48 
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За результатами тесту Гренджера ми дійшли таких висновків: 

1. Переважна більшість задіяних у тесті інструментів податково-

бюджетної та грошово-кредитної політики має вплив на кінцевий цільовий 

показник - ВВП, але фактично не впливає на інший цільовий показник - 

рівень цін. Виняток становить ставка за кредитами комерційних банків, 

розмір та коливання якої відбиваються на рівні цін із затримкою у три 

періоди (один квартал). 

3. Результати тесту підтверджують напрям причинно-наслідкового 

зв'язку між зміною доходів бюджету і ВВП за кейнсіанською логікою: 

TбазиподатковоїYADT   

Згідно з оцінками тесту, зміна доходів бюджету та зміна ВВП має 

обернений зв'язок із лагом у п'ять місяців. 

7. Оцінка перехресних зв'язків цільових показників свідчить про 

існування впливу рівня цін на приріст ВВП із затримкою п'ять місяців та 

відсутність оберненого зв'язку - впливу змін ВВП на рівень цін. Беручи до 

уваги те, що більшість каналів фінансово-монетарної трансмісії передбачає 

вплив на кінцеві цілі через сукупний попит, при проведенні політики, 

спрямованої на зменшення рівня цін, побічним ефектом буде скорочення 

сукупного попиту і, як наслідок - випуску. Такий висновок добре 

ілюструється за допомогою моделі ADAS. Отже, стає очевидним, що 

антиінфляційна політика уряду має супроводжуватися вжиттям заходів, які б 

компенсували падіння випуску. Виняток становить податковий канал, 

складовою якого є сукупна пропозиція. У цьому випадку зниження цін 

повинно вести до розширення випуску. 

Розглянемо приклад дослідження впливу фінансової політики на 

економічний розвиток здійсненої В.І. Міщенком, О.І. Кірєєва, М.М. 

Шаповалової. 

Як зазначають автори для підтвердження попереднього висновку щодо 

впливу на економічний розвиток поєднання різних типів фіскальної та 

грошово-кредитної політики необхідно побудувати просту модель, яка 
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доведе силу впливу вихідних параметрів фіскальної і монетарної політики на 

основні макроекономічні показники, що характеризують макроекономічну 

стабільність та економічний розвиток. 

Такими показниками, на нашу думку, є: 

для грошово-кредитної політики - обсяги та темпи росту грошової 

маси; 

для фіскальної політики - дефіцит зведеного бюджету, виражений 

відношенням дефіциту бюджету до ВВП (у відсотках). 

Для виміру інфляції використано ціни виробників промислової 

продукції, оскільки зміна споживчих цін не завжди адекватно відображає 

цінові процеси в економіці через значну частку в споживчому кошику 

продовольчих товарів та наявність адміністративно контрольованих цін, за 

період 1992-2003 рр. 

Таким чином, модель складається з двох рівнянь і має такий вигляд: 

1121110   ttt dMY  (1) 

і 

1222120   ttt dMp  (2) 

]2013;1992[t , 

де tY  - обсяги ВВП, млрд.грн.; 

tM  - обсяги грошової маси, млрд.грн.; 

td  - частка дефіциту зведеного бюджету у ВВП, %; 

tp  - індекс цін виробників; 

tM  - темпи приросту грошової маси, %. 

Безпосередня оцінка параметрів рівнянь дала такі результати: 

ttt dMY 8,745305,289421   )62,1,94,0( 2  DWR  (3) 

      (4,99)    (6)         (-3,3)       ( t  - статистики ) 

і 

ttt dMp 19,15,015,2   )62,2,95,0( 2  DWR  (4) 
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     (0,73) (11,6)     (2,01)   ( t  - статистики ) 

Обидва рівняння мають високі статистичні оцінки, що перевищують 

критичні значення, тобто розроблена модель є якісною. Лише досить високе 

значення статистики Дарбіна - Уатсона в другому рівнянні вказує на те, що 

нічого не можна сказати про автокореляцію залишків. Це можливо внаслідок 

невключення до моделі деяких факторів, що впливали на значення інфляції 

на початку 90-х років. 

Аналіз показників моделі вказує на те, що вони в цілому відповідають 

уявленням економічної теорії та нашим попереднім висновкам щодо впливу 

на економічні процеси координації фіскальної і грошово-кредитної політики 

України на макрорівні протягом 1992 – 2003 років. 

Згідно з теорією, значні обсяги дефіциту бюджету призводять до 

скорочення ВВП і зростання інфляції, що і спостерігалось на початку 90-х 

років, а зростання грошової маси, з одного боку, сприяє росту інфляції (при 

перевищенні пропозиції грошей над попитом на них), а з іншого - зростанню 

ВВП, коли зростання пропозиції грошей відповідає попиту на гроші. Втім, за 

нашими розрахунками, вплив монетарного чинника на зростання ВВП є 

незначним, а на ціни - доволі суттєвим, хоча і меншим, ніж фіскального 

чинника (дефіциту бюджету). 

Автономний рівень інфляції має дуже високе значення, що може 

інтерпретуватись як постійна наявність інфляційних очікувань в економіці 

країни внаслідок значного рівня інфляції на початку 90-х років, а також дія 

інших факторів, як-то структурних змін в економіці, лібералізації цін тощо. 

Якщо окремо розглянути період стабілізації (1995 - 2003 рр.), що 

значною мірою виключає дію цих додаткових факторів, то рівняння інфляції 

матиме дещо інший вигляд: 

11 02,002,005,1   ttt dMp  )23,2,97,0( 2  DWR (5) 

     (22,74) (11,04)    (-1,74)        ( t  - статистики) 

Ця модель побудована з лагом в 1 рік, тобто для прогнозування 

показників поточного року використовувались дані параметрів за попередній 
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рік. Як бачимо, усі статистичні характеристики оптимальні і вказують на те, 

що модель якісна. Звертають на себе увагу такі факти: по-перше, невеликий 

рівень автономної (природної) інфляції (близько 5%), що відповідає 

очікуванням для перехідних економік, а по-друге, від'ємний знак при 

показнику дефіциту бюджету. Це пояснюється тим, що протягом періоду 

стабілізації почалось зменшення рівня бюджетного дефіциту. Крім цього, він 

фінансувався не безпосередньо емісійними коштами Національного банку, а 

через запозичення і значною мірою - через приватизацію. 

Такий результат є дещо несподіваним та певною мірою не 

узгоджується з нашим попереднім висновком, що будь-який дефіцит 

бюджету ускладнює завдання утримання макроекономічної стабільності. 

Проте слід зазначити, що модель містить занадто короткий ряд даних для 

формулювання будь-яких надійних висновків, є доволі спрощеною та не 

враховує інші фактори і, головне, не дає відповіді на питання, яким є 

критичний рівень дефіциту бюджету, після якого він не позитивно, а 

негативно впливає на макроекономічний розвиток (саме для України). 

Якщо проаналізувати вплив параметрів грошово-кредитної і фіскальної 

політики на зростання ВВП за аналогічний період, то рівняння матиме такий 

вигляд: 

ttt dMY 75,122,8124107162   )18,2,97,0( 2  DWR (6) 

       (8,26)     (3,53)        (7,65)    ( t  - статистики) 

Модель має високі базові статистичні характеристики, що вказує на її 

якість.
166

 

Отже, такий фактор, як дефіцит бюджету, на відміну від моделі 3 має 

позитивний вплив на зростання ВВП. Це цілком узгоджується із 

кейнсіанською теорією „бюджетних стимулів" для економічного розвитку, 

відповідно до якої невисокі значення дефіциту бюджету, що не створюють 

небезпеку для макроекономічної стабільності, стимулюють зростання 
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 Вдосконалення координації грошово-кредитної та фіскальної політики: Інформаційно-аналітичні 

матеріали / За редакцією д.е.н. В.І. Міщенко, к.е.н. О.І. Кірєєва і к.е.н. М.М. Шаповалової – Київ: Центр 

наукових досліджень НБУ, 2005. – С. 29 
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сукупного попиту та виробництва. Проте вплив фіскального чинника згідно з 

цією моделлю є доволі незначним. Натомість значним є автономний чинник, 

що вказує на вагомість інших причин зростання ВВП (структурні реформи, 

сприятлива зовнішня кон'юнктура тощо). Суттєвим також є вплив 

монетарного чинника, проте його зв'язок із ВВП може бути і зворотним 

внаслідок зростання пропозиції грошей у відповідь на збільшення попиту на 

них через зростання ВВП за рахунок інших факторів. У будь-якому випадку 

модель вказує на те, що адекватне економічному зростанню розширення 

грошової пропозиції є необхідною умовою забезпечення цього зростання. 

Наведена вище модель має такі самі недоліки, що й попередня, і також 

не дає відповіді щодо того, який рівень дефіциту бюджету може бути 

економічно безпечним. Проте враховуючи, що якості моделі як для інфляції, 

так і для ВВП значно змінилися при виключенні періоду 1992-1994 років, а 

протягом 1995-2003 років дефіцит бюджету в середньому знаходився в 

межах 2% від ВВП (при середньому значенні в 1992-1995 роках у 9,3%), 

можна припустити, що економічно безпечний рівень дефіциту бюджету, 

після якого можливі негативні наслідки для економічного розвитку, 

знаходиться саме в межах до 2% ВВП. При цьому, крім самого рівня 

дефіциту, важливим також є питання джерел його фінансування -економічно 

безпечним такий дефіцит може бути за умови фінансування ринковими 

методами, через залучення або з надходжень від приватизації, як це мало 

місце останніми роками (проте можливості для надходжень від приватизації 

в часі є суттєво обмеженими), тоді як навіть непряме переважно емісійне 

фінансування дефіциту бюджету на теоретично безпечному рівні, 

безперечно, мало б негативні макроекономічні наслідки. 

Із рівнянь (3) і (4) також можна зробити висновок, що при високому 

рівні дефіциту бюджету можливості грошово-кредитної політики із 

збереження макроекономічної стабільності (боротьбі з інфляцією) є доволі 

обмеженими, а вплив на ВВП - взагалі мінімальним. Причому аналіз 

показників рівняння (5) і (6) показує, що позитивний вплив грошово-
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кредитної політики на макроекономічні процеси збільшується при 

проведенні "здорової" фіскальної політики та утриманні рівня дефіциту 

бюджету та джерел його фінансування в економічно безпечних межах. 
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Висновки до розділу ІІІ. 

 

Вивчення механізму реалізації фінансової політики дало змогу зробити 

такі висновки: 

1. Характеристики конкретних передавальних каналів трансмісії, 

особливості та сила впливу окремих фінансових інструментів на 

макроекономічні параметри є різними й вимагають додаткового уточнення. 

Основою фінансової політики є регулювання обсягів державної участі у 

вигляді податків і видатків в усіх ланках макроекономічного кругообігу. У 

частині фінансової трансмісії, акцентовано увагу на бюджетному та 

податковому каналі. 

2. Важливу роль у реалізації фінансової політики відіграє координація 

грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, яка повинна 

ґрунтуватися на виробленні та реалізації заходів у такий спосіб, щоб вони не 

суперечили одна одній і в сукупності сприяли досягненню цілей 

макроекономічної політики держави. 

3. У макроекономічному контексті важливий не лише рівень доходів і 

видатків бюджету, а й сальдо бюджету, яке визначає боргову позицію країни, 

механізми формування очікувань інфляції й обмінного курсу. Нейтральність 

дискреційного дефіциту бюджету загострює питання дієвості бюджетно-

податкової політики в Україні як інструменту макроекономічного 

регулювання. 

4. В умовах бюджетної консолідації виникає необхідність розроблення 

інструментарію, що дає змогу оцінити обґрунтованість потенціалу 

зменшення існуючих видатків. Доведено, що виявлення та ранжування 

пріоритетності видатків можливе шляхом застосування одного з наступних 

підходів: пропорційне зниження усіх видатків; поділ видатків на соціально 

значимі та другорядні; виявлення пріоритетних видатків виходячи з 

готовності суб’єктів бюджетного планування відмовитися від витрат на 

реалізацію інших цілей. 
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5. Результативність та ефективність характеризують різні аспекти 

фінансової діяльності. Результативність оцінюється через ефект від 

проведення фінансової політики, програмних заходів, надання послуг та 

відображається як рівень досягнення тієї чи іншої цілі та завдання. 

Ефективним буде таке використання бюджетних коштів, за якого рівень 

задоволеності споживачів суспільною послугою зросте більше, ніж 

збільшаться бюджетні видатки. 

6. Ефективність та результативність бюджетної політики оцінюється на 

практиці з позиції ефективного розподілу ресурсів з врахуванням власне 

економічної ефективності; політичних пріоритетів уряду; ефективної 

діяльності органів державної влади з досягнення науково обґрунтованих 

цілей. 

7. Серед основних напрямів трансформації податкової системи України 

запропоновано такі пріоритети: визначення співвідношень в оподаткуванні 

між прямими і непрямими податками, сферами виробництва і споживання, 

окремими чинниками виробництва, доходами фізичних й юридичних осіб, 

індивідуальним і сімейним доходом, необхідністю та доцільністю 

диференціації податкових ставок, використання податкових пільг тощо. 

8. Передумовами реалізації фінансової політики держави є визначення 

таких її параметрів: частки перерозподілу ВВП, первинного дефіциту 

бюджету, частки державного та гарантованого боргу у ВВП. Визначення 

межі державного перерозподілу можна здійснювати шляхом моделювання 

динамічних процесів з ефектом насичення. 

9. Значні обсяги дефіциту бюджету призводять до скорочення ВВП і 

зростання інфляції, а зростання грошової маси, з одного боку, сприяє росту 

інфляції (при перевищенні пропозиції грошей над попитом на них), а з 

іншого - зростанню ВВП, коли зростання пропозиції грошей відповідає 

попиту на гроші. Втім, згідно проведених розрахунків, вплив монетарного 

чинника на зростання ВВП є незначним, а на ціни - доволі суттєвим, хоча і 

меншим, ніж фіскального чинника (дефіциту бюджету). 
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10. Виявлено низький регуляторний потенціал податкової та 

недостатню дієвість бюджетної політики із їх суперечностями та 

нескоординованістю. 
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РОЗДІЛ IV. ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Фінансова політика в 90-х роках ХХ століття. 

 

Умови, в яких відбувалося становлення державності України та її 

економічної системи після здобуття незалежності в 1991 році, не могли не 

вплинути на формування економічної, а отже, і її складової – фінансової 

політики. 

Формування та реалізація самостійної фінансової політики розпочалися 

в умовах кризи. В кінці 80-х років в наукових публікаціях дану кризу 

характеризували по-перше, як кризу грошового обігу, усієї фінансово-

кредитної системи, тобто як загальну кризу системи грошових відносин; по-

друге, як кризу власне фінансових відносин, системи відносно об’єктивних 

ланок централізованих (державних) фінансів, фінансів підприємств та 

галузей народного господарства. І в решті, по-третє, це криза, що породжена 

кризою держави (її політики), а не економіки, тобто виступає проявом 

загальної політичної кризи СРСР.
167

 

Щоб краще уявити реальний рівень соціально-економічного розвитку в 

Україні на початок незалежності варто проаналізувати дані наступної таблиці 

4.1. 

Таблиця 4.1 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ УРСР, РРФСР, СРСР  

(всі розрахунки ґрунтуються на офіційних даних за 1988 рік) 

Показник УРСР РРФСР СРСР 

Якість життя    

Середньомісячна грошова заробітна 200 235 220 

                                                 
167

 Любимцев Ю. Финансовый кризис: причины, формы и пути преодоления / Ю. Любимцев // Плановое 

хозяйство. – 1991. - № 3. – С. 19 
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плата робітників і службовців, крб. 

Середньомісячна оплата праці 

колгоспників у суспільному 

господарстві, крб. 

168 200 182 

Загальний обсяг роздрібного 

товарообороту державної та 

кооперативної торгівлі (на душу 

населення, крб.) 

1213 1408 1282 

Економічний потенціал    

Капітальні вкладення із розрахунку 

на одного жителя, крб. 

569 938 761 

Капітальні вкладення в житлове 

будівництво на одного жителя, крб. 

94 145 124 

Природний приріст населення на 100 

чоловік населення, чол. 

2,8 5,3 8,7 

Інтелектуальний потенціал    

Кількість докторів наук на 10000 

чоловік населення 

1,3 2,3 1,8 

Кількість кандидатів наук на 10000 

чоловік населення 

14 21 18 

Витрати на розвиток 

фундаментальних і пошукових 

досліджень на одного жителя, крб. 

6,3 25,5 15,4 

Витрати на розвиток мистецтва, 

радіо, телебачення на одного жителя, 

крб. 

3,8 12,8 9,9 

 

Цифри переконливо доводять, що Україну волею так званого центру 

було позбавлено майбутнього. Аналізуючи феномен нашого народу, легко 

зрозуміти, що на 80 відсотків він визначається статтями витрат бюджету. І 
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особливе значення мають дві з них: витрати на науку (це в основному 

фундаментальні та наукові дослідження) і на мистецтво, друк, телебачення, 

радіомовлення. Таке фінансування веде до духовної загибелі українців.
168

 

Необхідно нагадати, що Україні в системі планового господарства 

радянського союзу відводилось, з одного боку чільне місце, де було 

зосереджено значну частку промислового потенціалу країни, і насамперед, 

важкого машинобудування та військово-промислової техніки (з очевидним 

централізованим і фактично безлімітним фінансуванням), а з другого – 

вказана ―відкритість‖ призводила до дуже низького рівня виробництва 

товарів кінцевого споживання. Тому разом з розпадом СРСР лише продукція 

військово-промислового комплексу та окремі види металургійної та хімічної 

галузей змогли стати конкурентоспроможними на нових для України 

ринках
169

. 

З розпадом СРСР в урядових колах почала домінувала думка проте, що 

необхідно усунути державу з економіки. Позицію наукових кіл ілюструє 

цитата з роботи докт. екон. наук А. Бударіної: ―завдання полягає не в тому, 

щоб перейти до ринкових відносин, а в тому, щоб знайти та ввести нову 

систему економічного їх регулювання, засновану на розумінні сутності 

об’єктивних законів сучасної епохи та таку, що відповідає інтересам та 

потребам народу‖
170

. 

Тепер це можна зробити лише через психологію. Оздоровити 

економіку та підвищити ефективність виробництва можна з допомогою 

механізму господарювання, орієнтованого на зниження витрат. На жаль ні 

одна з програм реформування економіки не була направлена на створення 

такого ―противитратного‖ механізму.
171

 

Особливо деструктивною для економіки України в 90-х роках 

виявилася неузгодженість між фінансовою та монетарною політикою. Про 
                                                 
168
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фактичну некерованість бюджетної сфери свідчить зокрема таких факт. В 

1992 р. в угоду політичним амбіціям окремих лідерів Верховна Рада 

затвердила дефіцит бюджету в розмірі 1 відсотка ВНП, а фактично мали 17 

відсотків. 

Недосконалість сфери державних фінансів особливо виразно 

проявляється в глибокій деформації її податкової системи. Великої шкоди 

економіці завдає непомірність податкового пресу, та нестабільність 

податкового законодавства. 

Розглянуті питання дають підставу зробити висновок про те, що нині 

найбільш слабкою ланкою виконавчої структури держави є система 

управління державними фінансами. 

Стратегія регулювання економіки України та інших постіндустріальних 

країн, в перші роки економічних реформ визначалась відповідно до 

принципів так званої Вашингтонської угоди (консенсуса) розробеної у 80-х 

роках ХХ ст. Такий підхід є результатом посилення неолібералізму кінця 70-

х – початку 90-х років, зокрема, під впливом розвитку монетаризму в теорії, 

рейганоміки, тетчеризму – в господарській практиці.
172

 

Реалізація фінансової політики в умовах ринкового трансформування 

системи соціально-економічних відносин зумовлені необхідністю досягнення 

двох, на перший погляд, взаємовиключних цілей. З одного боку, об’єктивною 

є потреба встановлення помірних рамок податкової експансії фіску з метою 

сприяння активізації ще слабкої, порівняно з країнами Заходу, 

підприємницької ініціативи і поліпшенню, на цій основі, динамізму 

зростання ВВП, а з іншого – не менш важливим завданням можна вважати 

розширення меж фінанової активності держави в рамках коригування нею 

несприятливих для досягнення поступу у суспільному розвитку 

―транзитивних‖ відтворювальних процесів із відповідним збільшенням 

обсягів централізації фінансових ресурсів. А оскільки основним фінансовим 
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забезпеченням функціонування держави є податкове, доводиться обирати, 

якому з цих двох пріоритетів розбудови фіскального регулювання надати 

перевагу, якщо, звісно, не використовувати позикові форми фінансування 

суспільних потреб. 

З початку ринкового трансформування системи соціально-економічних 

відносин перед Україною, як і перед іншими країнами колишнього 

соціалістичного табору, постала складна проблема формування якісно нових 

перерозподільчих процесів на базі централізації податків та податкових 

платежів. На зміну притаманним соціалістичному господарюванню 

директивним формам акумулювання та використання бюджетних коштів 

повинні були прийти нові ринкові, надміру громіздка і бюрократизована, а 

тому неефективна статична модель розбудови соціально-економічної 

системи та державних фінансів потребувала заміни здатною до 

саморегулювання ринковою організацією економічних відносин з 

елементами державного фінансового коригування несприятливих для 

суспільного розвитку відтворювальних процесів. Причому те, що фіск в 

Україні повинен мінімально відрізнятися від своїх західних прототипів, 

перші ідеологи економічних реформ вважали очевидним: ринкову економіку 

неможливо уявити без сучасних ринкових форм перерозподілу ВВП, із 

трансформуванням економіки повинна трансформуватись і сфера державних 

фінансів. 

Перший етап формування ринкової системи перерозподільних відносин 

(1991-1993 рр.) розпочався ухваленням Закону України ―Про систему 

оподаткування‖ і цілої низки законів, що регламентували справляння 

окремих податків і податкових платежів. До того ж прийняття кожного 

наступного податкового закону, як правило, змушувало вносити корективи у 

Закон ―Про систему оподаткування‖, який до кінця 1993 р. ―обріс‖ чималою 

кількістю поправок і доповнень. Вже у 1992 р. 82,8% доходів зведеного 

бюджету України формували надходження таких традиційних для 

податкових систем країн із розвинутою ринковою економікою податків і 
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податкових платежів, як ПДВ, акцизи (акцизний збір), мито, корпоративний 

податок (податок на прибуток), персональний податок (прибутковий податок 

з громадян), земельний податок, транспортний податок (податок з власників 

транспортних засобів), ресурсні платежі тощо. У 1993 р. був ухвалений Закон 

України ―Про місцеві податки і збори‖, проте податкові надходження 

зменшились і їх частка у структурі доходів Зведеного бюджету становила 

лише 73,8%. 

Більшість економічних суб’єктів, відчуваючи ще з часів існування 

СРСР серйозні труднощі у веденні прибуткової фінансово-господарської 

діяльності та функціонуючи в не відомому їм донедавна ринковому 

економічному середовищі, не мала змоги сплачувати податки і податкові 

платежі у розмірі, який часто перевищував 40% виручки від реалізації їх 

продукції. Більш того, непристосованість до умов ―транзитивної‖ 

економічної дійсності механізмів і процедур нарахування та сплати податків, 

часті зміни і суперечливість норм податкового законодавства ускладнювали 

адаптацію економіки до нових фіскальних реалій. Настала глибока 

економічна криза. З’явилося та набуло поширення явище заборгованості зі 

сплати податків і податкових платежів, а з початком приватизаційних 

процесів та активізацією приватного підприємництва – ухилення від 

оподаткування. Акумулювати достатні для фінансового забезпечення 

функціонування держави обсяги податкових надходжень за рахунок звичних 

для країн Заходу, але на той час надміру фінансово обтяжливих і технічно 

складних для економічних суб’єктів України, форм оподаткування ставало 

дедалі важче. 

З одного боку , це можна було передбачити. Але, з іншого боку, немає 

сенсу говорити про те, що сформувати адаптовану до економіко-

інституційних умов України податкову систему можна було відразу. 

Хрестоматійні розробки фінансової науки Заходу не давали відповіді на 

питання, якими мають бути оподаткування і перерозподільні відносини 

загалом за ринкового трансформування соціально-економічної організації 
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суспільного розвитку, а вітчизняні вчені-фінансисти не мали необхідного 

досвіду для вироблення концепцій фіскального регулювання на ринкових 

засадах. Важким, як з теоретичних, так і з управлінських позицій, завданням 

було також вже у 1991-1993 рр. затверджувати видатки бюджетів, 

максимально орієнтовані на сприяння прискоренню трансформацйних 

процесів. Більш того, успадковані з радянських часів традиції розподілу, а 

точніше – розпорошення і ―проїдання‖, бюджетних коштів виявились 

настільки стійкими, що передбачити фінансування видатків на 

трансформаційні цілі було майже неможливо. 

Значні фінансові вливання держави в утримання гіпертрофованої 

соціальної інфраструктури, оборонної сфери, управлінського апарату, 

видатки на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, а також 

інерційна бюджетна підтримка функціонування збиткових державних 

підприємств вимагали такої експансії фіску, яку не забезпечували ні 

акумулювання надходжень податків і податкових платежів, ні централізація 

доходів бюджетів загалом. Дефіцити зведених бюджетів у 1992 і 1993 рр. 

становили 13,7 і 5,1% ВВП. Покривалися ці дефіцити переважно кредитами 

НБУ (емісійним шляхом), що, через руйнівні інфляційні наслідки для 

економіки (темпи інфляції у 10256% на рік, зафіксовані в Україні у 1993 р., 

зумовили загострення кризи платежів із відповідним погіршенням ситуації з 

акумулюванням податкових надходжень) і фіскальної сфери, можна вважати 

прорахунком у вирішенні проблеми збалансування бюджетів, а також за 

допомогою міжурядових позик – перших форм державного запозичення, 

використання яких дало змогу дещо пом’якшити розвиток кризових явищ у 

функціонуванні державних фінансів. 

Таблиця 4.2 

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, % 

Види податків і 

доходів 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. Податкові доходи 55,5 70,4 65,3 65,9 68,4 67,1 80,3 
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у тому числі:        

непрямі податки: 30,6 37,0 29,3 27,3 30,0 31,3 35,9 

акцизний збір 3,3 4,6 3,3 2,1 2,6 3,8 4,8 

Мито 0,2 1,0 0,6 1,4 1,8 2,3 3,4 

Прямі податки: 24,8 33,1 35,4 37,5 36,6 33,74 40,8 

податок на прибуток 

(дохід) 

15,5 26,4 27,9 25,5 22,1 18,9 22,3 

прибутковий податок з 

громадян 

8,4 5,3 6,6 8,4 10,7 10,9 13,6 

податок на промисел - 0,004 0,008 0,01 0,02 0,04 0,04 

плата за землю 0,9 1,4 0,8 3,3 3,3 3,3 4,2 

податок з власників 

транспортних засобів 

0,02 0,04 0,08 0,3 0,5 0,6 0,7 

інші податки і 

обов’язкові платежі 

0,13 0,27 0,59 1,07 1,83 2,1 3,6 

2. Неподаткові доходи 5,97 15,73 11,71 14,33 16,87 12,36 11,6 

у тому числі:        

платежі за ресурси: 0,47 0,53 0,71 4,63 8,97 4,6 3,0 

рентна плата за нафту і 

природний газ, що 

видобувається в 

Україні, та різниця в 

цінах на природний газ 

- - - 3,9 7,6 3,1 1,5 

лісовий дохід 0,04 0,01 0,04 0,03 0,07 0,1 0,2 

плата за спеціальне 

використання водних 

ресурсів 

0,03 0,02 0,04 0,1 0,3 0,6 0,5 

відрахування на 

геологорозвідувальні 

0,4 0,5 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6 
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роботи 

плата за спеціальне 

використання надр при 

видобуванні корисних 

копалин 

- - 0,03 0,1 0,2 0,2 0,2 

3. Державні позики - - 2,0 5,0 11,4 20,5 8,1 

4. Емісійний дохід 38,5 13,9 21,0 14,8 3,3 - - 

173
 

 

Критичний аналіз економічної політики, здійснюваної на минулих і 

нинішньому етапах постсоціалістинної трансформації, дозволяє зробити 

висновок, що вона виявилася деструктивною. Свідченням цього є те, що, по-

перше, механізм приватизації призвів до розвалу державного сектора. По-

друге, розукрупнення ефективних і конкурентоспроможних підприємств 

стало на заваді створення потужних промислово-фінансових груп, ТНК – 

головних діючих осіб на світовому ринку. По-третє, зростання так званого 

середнього класу, а вірніше – прошарку, відбулося переважно за рахунок 

стрімкого зростання кількості торговців, посередників, бухгалтерів та 

представників деяких інших видів діяльності, які не мають реального 

відношення до економіки знань, в якій головним ресурсом є інформація, а 

отже, не стають носіями інноваційного типу поведінки. По-четверте, 

парадоксально, але факт, що в країні будується модель ще більш жорстка, 

економічно і соціально неефективна з неймовірною експлуатацією праці і 

зосередженням переважної частки національного багатства у мізерної групки 

сімей навіть в порівнянні з СРСР.
174

 

В більшості публікацій називаються практично одні й ті ж проблеми, 

які в кінцевому результаті знижують ефективність і успішний розвиток 

економіки України. Серед них найчастіше називають: хаотичність і 
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непослідовність прийняття законів у податковій і бюджетній сферах; високий 

рівень централізації влади та її неефективність; корупційність, неефективне 

використання бюджетних коштів, наявність багатьох державних програм, 

опрацьованих за відсутності довгострокової економічної політики і її 

стратегічних пріоритетів; прийняття нових програм дій урядів, які часто 

міняють пріоритети, принципи формування і використання бюджетних 

коштів; нескоординованість дій уряду та НБУ
175

. 

Ретроспективно вивчаючи досвід проведення в Україні бюджетно-

податкової політики, можна умовно поділити пройдений шлях на три 

основних чотирирічних етапи. Критеріями такого поділу є ступінь 

жорсткості бюджетно-податкової, яка визначається рівнем дефіциту бюджету 

у ВВП і джерелами його фінансування. 

На першому етапі (1992-1995 роки) застосовувалась практика 

фінансування Національним банком дефіциту бюджету.
176

 

Таблиця 4.3 

ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ СТАН УКРАЇНИ В 1992 – 1995 РР. 

Показник 1992 1993 1994 1995 

Реальний ВВП, % 90,1 85,8 77,1 87,8 

Індекс споживчих цін, 

разів, грудень до грудня 

21,0 102,6 5,0 2,8 

Індекс цін виробників 

промислової продукції, 

разів, грудень до грудня 

42,4 97,7 8,7 2,8 

Дефіцит зведеного 

бюджету, % ВВП 

13,8 5,1 8,9 6,6 

Частка кредитування 

уряду в загальній 

40,0 24,1 47,4 51,9 
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кількості наданих 

банківською системою 

кредитів, % 

Рівень монетизації, % 27,4 17,1 15,4 9,3 

Середньорічний курс 

гривні до долара, 

крб./дол. 

208 4539 31700 147307 

177
 

Другий етап - 1996-1999 роки. У 1996 році відбулась грошова реформа 

– введення гривні.
178

 

Таблиця 4.4 

ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ СТАН УКРАЇНИ В 1996 – 1999 РР. 

Показник 1996 1997 1998 1999 

Реальний ВВП, % 90,0 97,0 98,1 99,8 

Індекс споживчих цін, %, грудень до грудня 139,7 110,1 120,0 119,2 

Індекс цін виробників промислової 

продукції, %, грудень до грудня 

117,3 105,0 135,3 115,7 

Дефіцит зведеного бюджету, % ВВП 4,9 6,6 2,2 1,5 

Доходи зведеного бюджету, % ВВП 37,1 30,1 28,2 25,2 

Видатки зведеного бюджету, % ВВП 41,9 36,8 30,4 26,7 

Темп росту готівки, % 154,1 151,7 116,7 133,9 

Темп росту грошової маси, % 135,1 133,9 125,2 140,5 

Середньорічний курс гривні до долара, 

грн./дол. 

1,8295 1,8617 2,4495 4,1304 

Маржа між ставками банків за кредитами і 

депозитами, в. п. 

-- -- 25,8 26,2 
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На другому етапі фіскальна політика залишалась відносно м'якою (хоча 

офіційний рівень дефіциту бюджету і зменшився, існував прихований 

дефіцит у вигляді накопичення бюджетних заборгованостей). 

Аналізуючи політику, яка проводилась на другому етапі, можна 

зробити такі висновки: неможливість підтримання макроекономічної 

стабільності та рівноваги зусиллями тільки Національного банку, при 

збереженні м'якої фіскальної політики; недостатність обмеження лише 

касового дефіциту бюджету без жорсткого контролю за ефективністю 

видатків та проведення політики зменшення неефективних бюджетних 

програм, скорочення пільг тощо; неприпустимість здійснення залучень для 

фінансування дефіциту бюджету будь-якою ціною, особливо за рахунок 

спекулятивного короткострокового іноземного капіталу. Про третій етап піде 

мова у наступному підрозділі. 

У таблиці 3 наведена структура видатків Зведеного бюджету України з 

1992 до 2000 року за основними статтями витрат. Довідково подаються 

показники номінального ВВП та темпів приросту/падіння реального ВВП. Як 

бачимо, теза про вплив функціональної структури видатків бюджету на 

динаміку ВВП підтверджується. Зокрема, необхідно звернути увагу на 

показники 1994 та 2000 років. З наведених у таблиці 4.5 динамічних рядів 

видно, що в 1994 році темпи падіння реального ВВП були найбільшими - 

22,9 %, а у 2000 році, навпаки – найбільші темпи приросту - 5,5 %. Якщо 

поглянути на структуру видатків Зведеного бюджету України, то ми бачимо, 

що відмінність досить істотна.179 

Таблиця 4.5 

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, % 

Показники 199

2 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Видатки, 100, 100,0 100,0 100,0 100, 100, 100,0 100,0 100,0 
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зокрема, 

на: 

0 0 0 

Підтримку 

галузей 

економіки 

37,1

9 

24,28 33,16 9,62 10,0

9 

12,8

9 

22,67 20,60 15,25 

Соціальни

й захист 

населення 

18,6

8 

31,55 11,16 13,67 12,0

1 

16,3

4 

13,55 11,91 12,62 

фінансува

ння 

соціально-

культурни

х закладів 

24,3

3 

24,19 21,09 24,78 22,8

4 

28,4

4 

28,42 26,73 27,45 

Науку 2,08 0,89 0,95 0,98 1,44 1,70 1,02 0,85 1,51 

Оборону 5,66 4,83 3,70 4,25 3,59 5,07 4,55 4,47 4,86 

Управлінн

я 

3,40 5,26 4,72 5,83 6,68 8,67 4,20 4,27 7,01 

Інші 8,65 9,00 25,22 40,88 43,3

5 

26,8

9 

25,58 31,16 31,31 

Довідково:          

Темпи 

приросту 

реального 

ВВП 

-9,9 -14,2 -22,9 -12,2 -

10,0 

-3,0 -1,9 -0,4 5,5 

ВВП (до 

1995 р. 

включно, 

млн. крб.) 

503

3 

1482

73 

12037

69 

54516

42 

8151

9 

9336

5 

1025

93 

1300

38 

1729

52 
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Другий етап формування ринкової системи перерозподільних відносин 

(1994-2000 рр.) вимагав усунення податкових дестабілізаторів розвитку 

відтворювальних процесів одночасно із збільшенням фінансового 

забезпечення функціонування держави. З цією метою у 1994 р., з узваленням 

Закону України ―Про систему оподаткування‖ в новій редакції, було знижено 

ставку ПДВ із 28 до 20%, але натомість, для компенсації фіскальних втрат, 

податок на прибуток було замінено податком на доходи підприємства і 

організацій (з більш стабільною податковою базою). Щоправда, останній 

проіснував лише до 1997 р. і був замінений тим же податком на прибуток при 

ухваленні, знову ж таки, чоргової редакції Закону України ―Про систему 

оподаткування‖. Причому ставка оподаткування була знижена із 44 до 30%. 

Високе податкове навантаження на доходи (прибуток) субєктів ринку не 

лише не вирішувало проблеми наповнення бюджетів, а й продовжувало 

дезорієнтувати функціонування економіки. 

З фіскальною метою, з одного боку, та для пристосування до 

―транзитивної‖ практики господарювання, з іншого, коригувалися і 

механізми нарахування та сплати податків. Так, наприклад, у 1997 р. відбувся 

перехід від касового методу визначення дати виникнення податкових 

зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ до їх визначення за правилом 

першої з подій. Проте, незважаючи на податкові нововведення, частка 

податкових надходжень у доходах зведених бюджетів зменшувалась, 

становивши у 2000 р. лише 63,7%. 

І в цьому немає нічого дивного. Адже, по-перше, знижувались ставки 

податків. По-друге, економіка продовжувала адаптуватись до ринкових умов 

господарювання та оподаткування – збільшувалась податкова заборгованість. 

По-третє, податкове законодавство вже було настільки громіздким і 

―лібвринтоподібним‖, що субєктам ринку доводилось докладати неабияких 

зусиль, щоб належним чином виконати свій фіскальний обов’язок. 

Ненавмисні податкові правопорушення наьули масового характеру. По-

четверте, все ще істотні відмінності у конкурентних умовах функціонування 
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офіційної та неофіційної економік зумовлювали подальше поширення 

тінізації економічних процесів. І навіть запровадження від кінець другого 

етапу розбудови системи перерозподільних відносин галузевих та 

територіальних податкових пільг (без встановлення взаємозв’язків у 

механізмах їх надання і реалізації інвестиційних проектів), спрощених форм 

оподаткування малого бізнесу (по суті, ефективного ―прикриття‖ ухилення 

від сплати податків за розширення економічної діяльності) та скасування 

зборів у Фонд Чорнобиля (само по собі не забезпечило істотного зменшення 

податкового навантаження) не слугували потужним імпульсом для значної 

активізації легального підприємництва. Хоча, все таки, лібералізація і 

корекція оподаткування загалом не в останню чергу зумовили 

макроекономічну стабілізацію 1997-1999 рр., а з 2000 р. – економічне 

зростання. 

З одного боку, прийняті у 1994-2000 рр. податкові рішення можна 

вважати раціоналізацію експансії фіску. Адже було знижено рівень 

перерозподілу ВВП, а також усунуто, хоча часто і шляхом ускладнення 

механізмів оподаткування, основні невідповідності запроваджених зрілих 

ринкових податкових форм ―транзитивним‖ реаліям вітчизняного 

господарювання. Але,з іншого боку, те, що зміни відбувались без належного 

врахування впливу податкових нововведень на функціонування економіки і 

державних фінансів та без їх узгодження між собою, тобто методом спроб і 

помилок, аж ніяк не можна віднести до позитиву розбудови фіскальної 

сфери. Одні трансформації оподаткування або поліпшували податкове 

середовище господарювання та,тим самим, забезпечували зміцнення 

податкового потенціалу України у перспективі або збільшували поточні 

доходи бюджетів. Інші, не вирішуючи ні регулювальних, ні фіскальних 

завдань, підривали фінансову базу функціонування держави і, як наслідок, 

обмежували можливості подальшого зниження ставок податків та 

використання інших (дієвих) податкових механізмів стимулювання 

активізації підприємництва. Було втрачено значні податкові резерви 
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сприяння ринковому трансформуванню соціально-економічної системи на 

основі зростання ВВП. І ці втрати вже не можна виправдати відсутністю 

досвіду розробки концепцій фіскального регулювання у вітчизняних вчених-

фінансистів. 

Фіскальна політика щодо формування видаткової частини бюджетів 

також була далеко не оптимальною. Практична відсутність реформ у 

соціальній сфері змушувала витрачати значні бюджетні ресурси на 

підтримання функціонування розгалуженої соціальної інфраструктури, а за 

рахунок відмови від подальшого бюджетного субсидування збиткових 

державних підприємств відбувалось не завжди економічно обгрунтоване 

збільшення видатків на утримання управлінського апарату держави. Видатки 

бюджетів на капіталовкладення у розвиток економіки, фундаментальні 

дослідження, а також на трансформування певних сфер соціально-

економічної організації суспільних відносин, які могли би сприяти 

пожвавленню функціонування економіки і прискоренню трансформаційних 

процесів, залишались мізерними. Причому дефіцити зведених бюджетів 

України, через відносно незначні надходження від приватизації, у 1994-1999 

рр. становили 8,9-1,5% ВВП. Це не можна вважати раціональною складовою 

тогочасної розбудови фіску. 

Дефіцити бюджетів прокравали позиковим шляхом. З 1995 р. Україна 

почала залучати комерційні позики на зовнішніх ринках запозичень, а також 

розвивати внутрішнє запозичення, активізувавши розміщення облігацій 

внутрішньої державної позики (ОВДП). Щоправда, тоді ж скоротилося 

залучення міжурядових кредитів, але це не зумовило зменшення обсягів 

запозичення загалом, хоч і слугувало одним з факторів загострення кризи 

платоспроможності держави вже у 1999 р. І такий сценарій розвитку боргової 

ситуації можна було передбачити. Якщо надання міжурядових кредитів 

характеризувалося відносно привабливими умовами обслуговування і 

погашення утвореного в результаті (такого запозичення) державного боргу, 

то розміщення комерційних позик та ОВДП відбувалося, як правило, всього 
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на 2-3 роки і на умовах високих процентних ставок (часто за 20%). 

Обслуговування та погашення дедалі більшого державного боргу 

здійснювалось за рахунок дедалі нових дорогих короткострокових 

запозичень, і врешті-решт настав момент, коли Україна виявилась фінансово 

неспроможною виплатити значні обсяги чергових боргових платежів. Із 

проведенням у 1999-2001 рр. реструктуризації як зовнішньої, так і 

внутрішньої заборгованості розміщення нових зовнішніх позик та ОВДП 

було мінімальним. Подальша активізація державного запозичення з метою 

стимулювання зростання ВВП на кілька років стала недоступною. 

Потрібно також відмітити, що із 1994 р. Україна почала залучати 

кредити міжнародних фінансових організацій (Міжнародного валютного 

фонду, Світового і Європейського банків реконструкції та розвитку). Ці 

позики надавались на доволі тривалі строки під порівняно незначні відсотки 

і, часто, на умовах пільгових термінів використання без сплати відсотків. 

Причому обов’язковою вимогою запозичення було спрямування позикових 

ресурсів не на фінансування передбачених бюджетами видатків (покриття 

дефіцитів бюджетів), а на конкретно визначені трансформаційні цілі: 

стабілізацію функціонування системи соціально-економічних відносин, 

реформування окремих галузей економіки та усунення певних структурних 

диспропорцій. І саме через проблеми з цільовим використанням таких 

кредитів Україна не стала країною-реципієнтом значних фінансових вливань 

міжнародних валютно-кредитних організацій. Тобто, не слугувавши 

фінансовим забезпеченням ринкових соціально-економічних трнсформацій, 

цільові позики збільшували заборованість держави. Це було вкрай 

ірраціональним та фінансово безвідповідальним. 

Цікаво те, що окремі науковці, критикуючи фіскальну політику 

надмірного перерозподілу ВВП першого десятиліття ринкового 

трансформування соціально-економічної системи, обгрунтовуючи тогочасну 

доцільність мінімальної (мало не символічної) податкової експансії фіску для 

якнайбільшого сприяння активізації підприємництва та пошуку інших 



 207 

джерел фінансування (скорочення) видаткової частини бюджетів. Ми з 

такими міркуваннями не погоджуємось. Адже мінімізація податкового 

навантаження на економіку при неможливості (недоцільності) залучення ще 

більших обсягів державних позик і, тим більше, значного скорочення 

видатків бюджетів в Україні спричинила б спочатку фіскальний, а згодом – і 

соціально-економічний колапс. Потрібно розуміти, що у 1991-2000 рр. не 

оптимальними були як встановлення високого рівня прерозподілу ВВП, так і 

форми акумулювання та використання надходжень податків, зумовлена 

виключно фіскальними чинниками активізація державного запозичення, а 

також часта невідповідність соціально-економічних умовам або 

несвоєчасність внесення змін у фіскальну сферу. У подальшому ці перекоси 

розбудови перерозподільних процесів потрібно було усунути [12, с. 132]. 

Зупинимося детальніше на монетарній політиці України в перше 

десятиліття незалежності. Шлях до фінансової стабілізації Україна почала із 

заходів щодо валютно-курсової політики. Одним з перших економічних 

указів Президента восени 1994 року валютний курс було уніфіковано 

(ліквідовано множинність курсів) і лібералізовано. Указом ―Про 

вдосконалення валютного регулювання‖ передбачалося здійснити перехід від 

фіксації курсу до його визначення через біржові торги. Фактично з 1995 року 

почалася цінова і грошова стабілізація і поступово стала готуватися грошова 

реформа. 

Водночас, на найвищому рівні підкреслювалося, що оздоровлення 

грошей – не самоціль. Важливо, щоб ці гроші посилили попит населення і 

відповідні фінансові можливості виробничих структур. Сама по собі 

монетарна політика дає обмежені результати. Необхідна адекватна 

фінансово-бюджетна політика, слід розширити інструментарій фінансової 

стабілізації - тоді вона стане незворотною чи хоча б більш-менш 

довготривалою. 

Деяке гальмування активності у нарощуванні рестриктивної 

монетарної політики передбачалося як тимчасовий захід на період, коли 
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посилення монетизації економіки відбудеться за рахунок скорочення 

державного споживання. Грошові ресурси мали вивільнитися з видаткової 

частини бюджету з тим, щоб підживити споживчий попит та фінанси 

підприємств за рахунок прискорення приватизації і відповідного скорочення 

бюджетного фінансування для стимулювання споживчого попиту. 

Сьогодні ми можемо запитати себе: а чи правильним був наш вибір 

логіки руху до фінансової стабілізації? Нагадаю, що існували дві основних 

можливих моделі: 1) стабільна валюта - здорові фінанси - повнокровні 

інвестиції - багаторічне зростання - підвищення рівня життя; 2) відновлення 

зростання - зміцнення фінансів, розширення фінансової бази введення та 

утримання стабільної гривні, посилення інвестиційного попиту, перехід до 

довготривалого піднесення, зростання добробуту.  

З цих двох можливих моделей дій щодо відновлення економічного 

зростання було обрано першу. Звичайно, ми усвідомлювали, що міцною 

гривню, як і будь-яку національну валюту, робить економіка, зростання 

продуктивності і конкурентоспроможності виробництва. Проте існує і 

зворотній вплив: стабільна валюта - це низькі процентні ставки - потужні 

інвестиції та економічне піднесення.  

Напередодні проведення у 1996 році грошової реформи, яка мала 

зафіксувати первинну фінансову стабілізацію, в Україні усвідомлювали, що 

первинна стабільність нової валюти може бути короткотерміновою, оскільки 

її введенню не передували глибинні структурні реформи і, зокрема, 

модернізація бюджетної політики. Без доповнення монетарної політики 

адекватною бюджетною фінансова стабільність довго не утримається на 

ефекті початкової довіри до нової грошової одиниці.  

Сьогодні видаються очевидними два висновки. По-перше, грошову 

реформу слід було б провести раніше – у 1995 році. Це не вдалося зробити 

через збіг різних, у тому числі і політичних обставин. По-друге, проміжок 

часу між введенням гривні та реформою бюджетної політики виявився 
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неприйнятно тривалим, що, в кінцевому рахунку, призвело до втрати 

гривнею ознак стабільності та її серйозної девальвації у 1998 та 1999 рр.  

Ідея утримати якийсь час національну валюту у режимі первинної 

стабільності і за відносно короткий час підтягнути фіскальну політику, 

розвинути податкову, комунальну, адміністративну, пенсійну та інші 

структурні реформи, щоб закласти підвалини переходу від короткотермінової 

до довготермінової стабільності гривні, мала реальний шанс на втілення. З 

політичних причин цього не вдалося зробити. Змагання гілок влади у 

довиборній та на виборній стадіях політичного процесу, затягування з 

післявиборним становленням ефективної взаємодії законодавчої та 

виконавчої гілок влади ускладнило корекцію. Виявилося нове відставання у 

структурних реформах. Тому у повній мірі вікно, відкрите первісною 

фінансовою стабілізацією для прискорення структурних реформ, 

використати не вдалося.  

У 1998 році спостерігався найбільш помітний рух у напрямі подолання 

гострої фіскальної незбалансованості, яка викликала необхідність 

фінансувати дефіцит бюджету через монетизацію. Настрої на рішуче 

скорочення дефіциту бюджету в цілому і, передусім, бюджетних зобов’язань 

виникли після розвіяння наприкінці 1997 - у першій половині 1998 рр. ілюзій 

щодо можливості фінансувати бюджетний дефіцит за рахунок запозичень без 

інфляційного ефекту. Саме тоді видатки бюджету були секвестровані, і 

бюджет виконувався у касовому варіанті. Дефіцит консолідованого бюджету 

був скорочений утричі в порівнянні з 1997 роком - з 6,6 % до 2,2 %, а у 1999 

році - до 1,53 %. Проте прихований дефіцит був значно більшим, якщо взяти 

до уваги зростання бюджетної заборгованості. У 1997 році вперше 

відмовилися від такого джерела фінансування дефіциту Бюджету, як кредити 

Національного банку, і 79,8 % до дефіциту склали кошти, залучені від 

державних позик, а 24,2 % - зовнішніх джерел (104,0 % залучено коштів до 

дефіциту). У 1998 році – відповідно 59,7 % та 40,3 %, а у 1999 році - 

відповідно 104,2 %, а також - 4,2 % (погашення зобов’язань) [12, с. 140]. 
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Проте фінансова дестабілізація сталася. У 1997 році відбувся 

короткотерміновий приток, а у 1998 році - втеча капіталу з фінансового 

ринку. Це вплинуло на валютні резерви і спричинило до 80 % девальвації 

гривні. Хоча ситуацію досить швидко було нормалізовано, її негативні 

наслідки були б більшими без превентивних дій 1998 року по фіскальній 

консолідації, яка почалася з лютневого Указу Президента щодо жорстких 

заходів у сфері бюджетної дисципліни і наступного секвестру бюджету. 

Проте грошова дестабілізація виявилася достатньою, щоб зупинити 

відновлення економічного зростання, яке спостерігалося до вересня 1998 

року (0,2 % зростання ВВП, 0,3 % - промисловості).  

Такою була ціна короткострокових орієнтацій у бюджетній політиці 

1997-1998 рр. У 1999 році відбулося подальше скорочення дефіциту бюджету 

- до 1,5 % ВВП. Проте наслідки 1998 року далися взнаки, і після лібералізації 

валютного ринку в першій половині року та відмови від валютного коридору 

наприкінці року гривня знецінилася ще на 50 %. 

Все ж, рішучі дії 1998 року, спрямовані на фіскальну консолідацію, 

виявилися правильними. Звичайно, вони не були повноцінною заміною 

всеосяжної податково-бюджетної реформи. Разом з тим, слід визнати, що: 

по-перше, відбулося помірковане, хоча і недостатнє скорочення податкового 

навантаження на економіку та вилучення фінансових ресурсів через бюджет. 

Так, податки по відношенню до консолідованого бюджету у 1997 році 

складали 21,3 %, у 2000 році - 18,2 % ВВП, за першу половину 2001 року - 

18,8 % ВВП. 

По-друге, ще в більшій мірі скоротилися видатки державного бюджету. 

Про це свідчить суттєве скорочення його дефіциту. Якщо у 1997 році дефіцит 

державного бюджету становив 6,8 % ВВП, то у 1999 році - 1,6 % ВВП. 

Скорочення видатків та дефіциту бюджету, які активізувалися в 

останні 4 роки, відбувалися швидше, ніж реформування бюджетного сектора. 

Тому в ці роки спостерігалося збільшення прихованого дефіциту, про що 

свідчить наявність значної бюджетної заборгованості, помітне скорочення 



 211 

якої почалося лише з 2000 року. Це означає, що самою лише фіскальною 

консолідацією можна досягти відносно обмежених результатів, які 

відсувають нагальність, але також не усувають необхідність фіскальної 

реформи за всієї соціальної гостроти цього структурного заходу. Без нього 

короткостроковими залишаться й ефекти модернізації монетарної політики і 

банківської реформи в цілому. 

У перші роки трансформаційного спаду Національний банк України 

через постійне втручання органів законодавчої і виконавчої влади у його 

діяльність практично був позбавлений можливості проводити самостійну 

р0иіово-кредитну політику. За словами голови НБУ В. Стельмаха, монетарна 

політика цього періоду підпорядковувалася емісійній підтримці 

безперспективної економічної системи, щоб не допустити її остаточного 

розпаду і уникнути структурної перебудови. Це виявилося для монетарної 

політики непосильним завданням. Неминучим наслідком стала гіперінфляція 

яка досягнула піку у 1993 р. Використання монетарних інструментів у цей 

період було достатньо хаотичним і малоефективним, що тільки посилювало 

розбалансованість вітчизняної економіки. 

З 1994 р. Національний банк перейшов до стримувальної монетарної 

політики, яка підлягала цілям макроекономічної стабілізації. Значною мірою 

саме завдяки діям НБУ з'явилися передумови для запровадження у вересні 

1996 р. повноцінної вітчизняної грошової одиниці-гривні. Успішно 

проведена грошова реформа мала важливе значення для подальшої 

макроекономічної стабілізації і підвищення довіри до національних грошей. 

Попри це, частина фахівців вважала, що сам підхід до проведення грошової 

реформи був хибним, оскільки якраз така реформа мала б ще декількома 

роками раніше стати основним інструментом економічної стабілізації. 

Водночас у середині 1990-х років саме дії Національного банку давали змогу 

як громадянам України, так і зарубіжним експертам, зберігати надії на 

продовження економічних реформ і перспективи поліпшення ситуації в 
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країні. Ефективна монетарна політика стала одним із ключових чинників, що 

забезпечили підґрунтя для відновлення у 2000 р. економічного зростання. 

Становлення фіскальної системи вітчизняної економіки збіглося у часі 

з державотворчими процесами початку 1990-х років і ухваленням пакету 

законодавчих актів у сфері оподаткування та державних видатків. З огляду на 

задекларовані макроекономічні завдання і механізми реалізації фіскальної 

політики можна виділити декілька етапів у її розвитку. 

Визначальними рисами першого з них (1991-1994) були хаотичні ι 

непослідовні зміни системи оподаткування. Фіскальній законотворчості 

бракувало комплексності та науково обґрунтованого підходу. Законодавчі 

зміни визначались переважно необхідністю оперативного реагування на 

ситуацію, що постійно змінювалася, і потребами коригування дохідної 

частини бюджету. Найсуттєвіші фіскальні експерименти стосувалися 

прибуткового оподаткування підприємств. Частих змін у напрямку 

підвищення зазнавали ставки акцизного збору. Пише протягом 1993 р. тричі 

помітно зростала прогресивність оподаткування доходів громадян, 

досягнувши максимальної межі у 90%. 

Високий рівень оподаткування у цей період міг обґрунтовуватися 

об'єктивними причинами, зокрема необхідністю підтримання на певному 

рівні державних видатків, які в умовах значного фіскального дефіциту 

розкручування інфляційної спіралі та стрімкого падіння обсягу 

національного виробництва помітно зросли (з 38% ВВП у 1992 р. до 52% 

ВВП у 1994 p.). Держава змушена була взяти на себе соціальні функції, які за 

директивно-планової економіки виконували підприємства. Ситуація 

ускладнювалась спадом виробництва на державних підприємствах та 

індексацією доходів малозабезпечених верств населення і працівників 

державного сектору що стало непосильним тягарем для бюджету. 

Відтак спроби використати дискреційну фіскальну політику для 

поліпшення економічної ситуації радше поглибили кризові явища і посилили 

роз-балансованість національної економіки. У першій половині 1994 р. 
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жорстка монетарна політика НБУ і високі податкові ставки сприяли 

зниженню темпів інфляції, однак спровокували різкий спад виробництва. У 

цей час було обрано курс на відносну лібералізацію податкового 

законодавства. Фактично розпочався другий етап у розвитку фіскальної 

системи, який знайшов своє відображення у зниженні ставок основних 

податків (податку на прибуток підприємств - з 45% до 30%, податку на 

додану вартість - з 28% до 20%, граничну ставку прибуткового податку з 

громадян - до 50%); зміні методики нарахування і сплати податку на 

прибуток та ПДВ; запровадженні у 1998 р. спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва; 

зменшенні бюджетних видатків і зниженні дефіциту державного бюджету. 

Одночасне зменшення податкового навантаження на економіку і 

скорочення державних видатків не дає змоги чітко класифікувати фіскальну 

політику як стримувальну чи стимулювальну Однак про певний 

стримувальний характер застосування фіскальних інструментів у 1995-1996 

роках свідчить, насамперед, динаміка дефіциту зведеного бюджету 

(зниження з 13% ВВП у 1992 р. до 4,9% ВВП у 1996 р.). Протягом 1998-1999 

років простежується зменшення державних видатків і дефіциту бюджету, 

зниження податкового навантаження на економіку, що супроводжується 

помітним сповільненням темпів падіння національного виробництва. 

Пріоритетними напрямами бюджетного фінансування у цей період 

залишалися соціальний захист і соціальне забезпечення населення. 

 

4.2. Проблеми реалізації фінансової політики в Україні на початку 

третього тисячоліття. 

 

У 2000 році нарешті закінчилася Велика українська депресія. 

Розпочавшись з незначної рецесії на початку 90-х років, вона набула форми 

глибокого та багаторічного спаду, який затягнувся на десять років. Розвиток 

депресивних процесів в українській економіці, які мали місце в минулому 
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десятиріччі, не обмежувався простими спадами, а набув радикальної кризової 

форми. Стиснення виробництва оцінювалося 60-відсотковим скороченням 

виробництва ВВП, 50-відсотковим - промислової продукції. Те, що ми 

спостерігаємо в Україні сьогодні, є зростанням з ознаками буму. Разом з 

промисловістю, динаміка якої визначалася торік двозначною цифрою, в зону 

буму увійшла макроекономіка в цілому.  

Такі ніким не очікувані макроекономічні тренди свідчать про те, що в 

процесі виснажливої депресії багаторічне стиснення виробництва ВВП було 

настільки потужним, що вивільнена ―пружина‖ економічного піднесення 

розправляється швидше, ніж будь-хто прогнозував. Зазначимо, що потенціал 

такого прискореного зростання не вичерпаний, адже і сьогодні, після 2,5-

річного підйому у промисловості, галузеве виробництво складає лише 65,6 % 

обсягу 1990 року. Темпи відновлювального процесу свідчать про те, що наші 

уяви про масштаби ерозії основного капіталу та якісний стан людського 

фактора виявилися надмірно песимістичними. Падіння виробництва було 

більшим, ніж зношення потужностей і деградація трудового потенціалу. 

Проте слід рахуватися з тим, що проблема пропозиції існує. Потужності 

мають модернізуватися. Інакше вони стануть гальмом у підтриманні 

багаторічної динаміки ВВП - доходів - валової доданої вартості, які 

розподіляються між факторами виробництва (праця, капітал) та державою, 

резидентами та нерезидентами.  

Зростаюча економіка зміцнює національну валюту. Хоча слід визнати, 

що одним з провідних чинників відхилення в минулому році темпів динаміки 

основних макроекономічних та галузевих показників в позитивну сторону від 

прогнозів стало те, що гривня виявилася міцнішою, ніж передбачалося, її 

номінальна ревальвація сягнула 2,5 %, а реальна - 8,11 % (у 2000 році, 

відповідно, номінальна девальвація - 4,18 % та реальна ревальвація - 17,18 

%). Важливо і те, що прискорився грошовий потік в економіку. Монетизація 

зросла на 2,48 % і досягла 18,40 %. При цьому зберігається довіра до 
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міцніючої гривні - швидкість обігу скоротилася на 0,96 % (в 1,8 раза 

динамічніше, ніж у 2000 році). 

Це багато в чому пояснює той факт, що темпи зростання ВВП у 2,5 раза 

вищі від прогнозованих, експорту - майже у 2 рази. Водночас рівень інфляції 

вдвічі нижче прогнозованого. У 2001 році вона була у 4,2 раза нижчою, ніж у 

2000 році. Вперше в Україні ми спостерігали ситуацію, коли зростання ВВП 

перевищувало інфляцію. Економічне зростання при низькій інфляції 

дозволяє не лише збільшувати його соціальну віддачу, але й здешевлювати 

кредити.  

На 45,4 % зросли обсяги кредитування суб’єктів господарювання. 

Цьому сприяло й зниження ставки рефінансування до 12,5 % з 27 % на 

початку року. Середньозважена ставка рефінансування склала 19,5 %, тоді як 

кращий за всі роки незалежності показник до того складав 25,2 % у 1997 

році.  

Низькоінфляційний розвиток дозволяв успішніше протидіяти надмірній 

реальній ревальвації гривні. За рік це дозволило знизити реальну ревальвацію 

до 8,11 % (у 2000 році - 17,2 %). На закиди експортерів щодо необхідності 

підтримки їхньої конкурентоспроможності штучним зниженням курсу гривні 

Центральний банк відповідає побажанням посилювати позиції на світових 

ринках - підняттям продуктивності праці. Тільки в цьому випадку 

поєднаються дві речі: країна не буде втрачати конкурентоспроможність на 

світових ринках, а інфляція не ―з’їдатиме‖ зарплату. Щодо курсової 

підтримки експортерів, Центральний банк знижує реальну ревальвацію 

шляхом поєднання валютних інтервенцій на купівлю та активної 

антиінфляційної політики. Послаблення надмірної ревальваційної тенденції 

переважно за рахунок антиінфляційних заходів, пов’язаних зі стерилізацією 

надлишкової гривневої ліквідності, поєднується зі стимулюванням 

економічного росту. 

Розширюючи грошову пропозицію в масштабах, які не ставлять під 

загрозу досягнення антиінфляційної мети, Національний банк виходить з 
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того, що зростання ВВП потребує більшої монетизації. Таке збільшення 

грошової пропозиції в цьому році здійснюється дещо своєрідно: здебільшого 

не через пряме рефінансування банків, а через закупки валютної виручки від 

експорту. Проблемою є певне прискорення інфляції, яке супроводжує процес 

зростання закупок валюти. Тому необхідні особливі зусилля щодо 

антиінфляційної ―зачистки‖, починаючи від норм резервування, процентної 

ставки, і закінчуючи збільшенням профіциту бюджету з метою дострокового 

погашення як зовнішнього, так і внутрішнього боргу. Це, звичайно, крайні 

заходи. Все ще існують резерви підвищення ефективності поточних ―репо‖- 

та ―депо‖-стерилізаційних заходів, хоча й обмежені.  

Низький рівень інфляції дозволяв проводити оголошену Президентом 

політику соціального зростання. Необхідно і надалі утримувати низький 

рівень інфляції, дотримуватися визначених параметрів грошової бази, 

зберігати позитивне торговельне і бюджетне сальдо, а також співпрацювати з 

міжнародними фінансовими організаціями.  

Не менш важливим, ніж скорочення інфляції, для процесу підвищення 

соціальної результативності економічного зростання є підтримка стабільного 

курсу національної валюти. Сьогодні ми маємо курс рівноваги, який сприяє 

експорту, інвестиційному імпорту, посиленню ролі внутрішніх факторів 

зростання. Його невелике коливання, яке склалося за 2 роки - від 4,2 % 

номінальної девальвації у 2000 році до 2,5 % номінальної ревальвації у 

минулому році - означає, що в цілому за цей період він залишається 

стабільним. До нього пристосувалися всі сегменти економіки, до нього 

адаптувалися бізнес, банки, населення. 

Головна увага має бути приділена прискоренню структурних, у тому 

числі банківської, реформ, які забезпечують стале економічне зростання, що 

нейтралізує таким чином деяке зростання курсу гривні при діючому режимі 

обов’язкового продажу валюти. Національний банк вбачає перспективним 

підвищувати свій внесок у розширення доходної бази бюджету не за рахунок 

інфляційного роздмухування номінальної величини ВВП, а за рахунок 
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забезпечення сталого зростання його реальної величини. Для цього потрібно 

посилити увагу до:  

- подальшого збільшення рівня монетизації економіки;  

- підвищення кредитної активності;  

- мобілізації платоспроможного попиту через подальше залучення 

депозитів населення і підприємств;  

- збільшення попиту на стабільну гривню. 

Минулорічний і цьогорічний досвід свідчить про більшу 

результативність такого підходу, ніж накачування економіки знеціненою 

девальвацією гривнею, яка провокує зменшення соціальних результатів 

економічного зростання.  

Економіка все ще перебуває у фазі зростання. Вона поки що успішно 

поглинає зростаючу грошову пропозицію. Але ми пам’ятаємо, якщо 

зростання ВВП призупиниться, то грошова хмара проллється на країну 

інфляційним дощем. Тому антиінфляційна політика буде неухильною, також 

як і політика ―стабільної гривні‖ при вільному курсоутворенні.  

Важливим кроком у забезпеченні можливостей Національного банку 

щодо проведення незалежної грошово-кредитної політики стало ухвалення у 

1999 р. Закону "Про Національний банк України". Виважена монетарна 

політика у 2000-2002 роках вагомо сприяла підтриманню достатньо високих 

темпів економічного зростання. Проте у 2003-2004 роках експансійна 

монетарна політика у поєднанні зі стимулювальною фіскальною політикою 

спричинили інфляційний "перегрів" української економіки. 

У першій половині 2005 р. проблеми монетарної політики опинилися у 

центрі суспільної уваги після ревальвації гривні. Сьогодні, як і тоді, дії 

Національного банку широко обговорюють як з огляду на зміцнення офіцій-

ного курсу гривні з 5,05 грн. до 4,85 грн. за долар США, так і в зв'язку з 

небаченими від 2000 р. темпами зростання цін. Після тривалого періоду 

порівняно невисокої інфляції (максимально до 11-12% у рік) у 2007 р. ціни 

зросли на 16,6%, а за перше півріччя 2008 р. - ще на 15,5%. Прискорення 
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інфляції зумовлене як зовнішніми (різке зростання цін на 

сільськогосподарську продукцію та енергоносії у світі, знецінення долара 

відносно євро та інших валют за фіксованого курсу гривні до долара), так і 

внутрішніми (політична нестабільність, високі інфляційні очікування, 

зростання доходів населення і обсягів споживчого кредитування) чинниками. 

Антиінфляційні заходи Національного банку зазнають різкої критики з 

різних сторін. Значна частина фахівців і політиків наголошує, що інфляція в 

Україні має немонетарну природу (ціни виробників зростають 

випереджувальними темпами, тобто йдеться про інфляцію пропозиції). За 

цих умов жорстка стримувальна політика НБУне матиме помітного впливу 

на темпи інфляції, проте може призвести до низки вкрай негативних 

наслідків. Нестача ліквідності в економіці, зумовлена надмірним контролем 

пропозиції грошей спричинить погіршення умов кредитування і зниження 

обсягів кредитів передусім реальному сектору економіки. Це, своєю чергою, 

означатиме різке зниження темпів економічного зростання у недалекому 

майбутньому. 

Серйозним недоліком антиінфляційної політики у 2008 р. є відсутність 

належної координації дій Національного банку та уряду. Варто також 

зауважити, що фахова дискусія стосовно природи і шляхів подолання 

інфляції у вітчизняній економіці часто підміняється політичними заявами; це, 

поза сумнівом, відіграло вагому роль у зростанні інфляційних очікувань 

населення. Сьогодні очевидно, що зниження темпів інфляції до прийнятного 

рівня потребуватиме політичної волі вдатися до непопулярних заходів і 

об'єднання зусиль усіх гілок влади. Натомість подальші спроби чільних 

представників влади та опозиції ―зробити крайнім‖ політичного суперника 

дуже дорого коштуватимуть вітчизняній економіці та суспільству загалом. 

Щодо фіскальної політики, то на третьому етапі формування ринкової 

системи перерозподільних відносин (2001-2004 рр.), всупереч потребі 

комплексного прийняття адекватних економіко-інституційному середовищу 

України фіскальних рішень, формування та реалізація фіскальної політики 
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продовжувало відбуватися в рамках ситуативного коригування окремих 

параметрів і механізмів перерозподілу ВВП. В наступних таблицях наведено 

основні показники, що характеризують механізм реалізації фінансової 

політики в Україні. 

Таблиця 4.6 

СТРУКТУРА ВВП ЗА РОКАМИ 

Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Валовий 

внутрішній 

продукт, млн. 

грн. 

225810 267344 345113 441452 544153 720731 949864 

Валовий 

внутрішній 

продукт, % в 

т.ч. 

100 100 100 100 100 100 100 

Видатки на 

кінцеве 

споживання 

75,7 75,4 71,2 76,5 78,1 77,5 79,2 

Валове 

нагромадження 

основного 

капіталу 

(інвестиції) 

19,7 22,0 21,2 22,6 24,8 28,2 28,8 

Згорнуте сальдо 

експорт-імпорт 

4,6 2,6 7,7 0,8 -2,8 -5,7 -8,1 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 

Таблиця 4.7 

ДИНАМІКА ЗМІНИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ, МЛРД. ГРН. 

Показники 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Борг всього 23,811 30,591 40,338 54,500 84,600 103,200 

В тому числі       

Державний сектор 8,929 11,207 12,200 12,900 14,700 14,600 

Сектор грошово-

кредитного 

регулювання 

1,919 1,690 1,345 0,900 0,500 4,700 

Банки 1,748 2,606 6,044 14,100 31,000 39,400 

Інші сектори 10,801 14,523 20,012 26,600 38,400 44,500 

Прямі інвестиції 0,414 0,565 0,737 

Структура, %       

Державний сектор 37,5 36,6 30,2 23,7 17,4 14,1 

Сектор грошово-

кредитного 

регулювання 

8,1 5,5 3,3 1,7 0,6 4,6 

Банки 7,3 8,5 15,0 25,9 36,6 38,2 

Інші сектори 45,4 47,5 49,6 48,7 45,4 43,1 

Прямі інвестиції 1,7 1,8 1,8 

Джерело: www.bank.gov.ua 

 

Таблиця 4.8 

ДИНАМІКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ, МЛН. ГРН. 

Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Рахунок поточних 

операцій 

3173 2891 6909 2531 -1617 -5918 -12933 

Баланс товарів і 

послуг 

1857 1288 4978 671 -3068 -7876 -14520 

експорт товарів і 

послуг 

23351 28953 41291 44378 50239 64001 85612 

http://www.bank.gov.ua/
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Імпорт товарів і 

послуг 

-

21494 

-

27665 

-

36313 

-

43707 

-

53307 

-

71877 

-

100132 

Доходи (сальдо) -606 -581 -645 -985 -1722 -2117 -1540 

Поточні 

трансферти 

1922 2184 2576 2845 3173 4075 3127 

Рахунок операцій 

з капіталом та 

фінансові операції 

-1243 107 -4645 8038 4068 15776 9524 

Рахунок операцій 

з капіталом 

15 -17 7 -65 3 3 5 

Фінансовий 

рахунок 

-1258 124 -4652 8103 4085 15773 9519 

прямі інвестиції 698 1411 1711 7533 5737 9218 9683 

портфельні 

інвевтиції 

-1716 -922 2067 2757 3583 5753 -1280 

Інші інвестиції -240 -365 -8430 -2187 -5235 802 1116 

Помилки та 

упущення 

-885 -953 -38 -152 -63 -437 200 

Баланс -1045 -2045 -2226 -

10417 

-2408 -9421 3209 

Резервні активи -1045 -2045 -2226 -

10417 

-2408 -9421 3209 

Джерело: www.bank.gov.ua 

 

Таблиця 4.9 

ДИНАМІКА БЮДЖЕТНИХ ПОКАЗНИКІВ, МЛРД. ГРН. 

Показники 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Доходи 75,3 91,5 134,2 171,8 219,9 297,9 

Видатки 75,8 102,5 142,0 175,5 227,6 312,0 

http://www.bank.gov.ua/
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Дефіцит -0,5 -11,01 -7,81 -3,71 -7,71 -14,11 

ВВП 267,3 345,1 441,5 544,2 720,7 949,9 

Дефіцит, до ВВП, % -0,19 -3,19 -1,77 -0,68 -1,07 -1,49 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua
180

 

2000 рік став першим роком економічного зростання.
181

 

Таблиця 4.10 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Показник 2000 2001 2002 2003 

Реальний ВВП, % 105,9 109,2 105,2 109,6 

Індекс споживчих цін, %, грудень до 

грудня 

125,8 106,1 99,4 108,2 

Індекс цін виробників промислової 

продукції, %, грудень до грудня 

120,8 100,9 105,7 111,1 

Дефіцит зведеного бюджету, % 

ВВП 

-0,6 +0,3 -0,7 +0,2 

Видатки зведеного бюджету, % ВВП 28,3 27,2 26,7 28,7 

Надані банками кредити, % ВВП 11,6 14,0 18,7 25,7 

Депозити в банках, % ВВП 11,0 12,6 16,7 23,2 

Грошова маса, млрд. грн. 32,3 45,8 64,9 95,0 

Рівень монетизації, % 15,5 19,3 25,0 30,4 

Середньорічний курс гривні до 

долара, грн./дол. 

5,4402 5,3721 5,3266 5,3327 

Маржа між ставками банків за 

кредитами і депозитами, в. п. 

21,9 16,2 13,4 7,9 

                                                 
180
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Валові міжнародні резерви, тижнів 

імпорту 

4,4 7,8 10,7 13,1 

Частка кредитування уряду в 

загальному обсязі наданих 

банківською системою кредитів, % 

35,5 27,3 20,3 13,5 

Частка кредитування економіки в 

загальному обсязі наданих 

банківською системою кредитів, % 

64,5 72,7 79,7 86,5 

182
 

Проведення на третьому етапі більш жорсткої фіскальної політики 

(суттєве скорочення дефіциту бюджету, зменшення податкових пільг, 

упорядкування розподілу видатків, погашення бюджетних заборгованостей) 

дозволили створити умови для збереження макроекономічної стабільності, 

що за допомогою структурних реформ та сприятливої зовнішньої 

кон'юнктури забезпечило досягнення високих темпів економічного розвитку. 

У 2002 р. було скасовано збір до Державного інноваційного фонду та 

відрахування на утримання автомобільних доріг, із 2004 р. – знижено ставку 

податку на прибуток із 30 до 25%. Це сприяло загальнодержавній активізації 

підприємництва з подальшим зміцненням податкового потенціалу. Чергове 

зниження рівня перерозподілу ВВП забезпечувало суб’єктів ринку 

додатковими фінансовими ресурсми для розширення виробничої та 

інвестиційної діяльності, а також дещо вирівнювало конкурентні умови 

функціонування офіційного і тіньового секторів економіки. Чимало 

підприємств, нарешті пристосувавшись до податкового середовища 

ринкового господарювання та, більш того, оцінивши можливості 

використання суперечливих норм податкового законодавства в рамках 

альтернативної ухиленню від оподаткування оптимізації нарахування і 

сплати податків, дедалі частіше надавали перевагу легальному веденню 

                                                 
182
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(розширенню) бізнесу. Поширення тінізації економічних відносин загалом 

призупинилось. Крім того, окремі зміни щодо коригування без оподаткувння 

та механізмів справляння податків і податкових платежів (наприклад, 

встановлення обмежень на використання векселів щодо справляння ПДВ при 

імпорті товарів) давали змогу збільшувати поточні доходи бюджетів. Це було 

позитивом розбудови фіскального регулювання. 

Водночас поглиблювались диспропорції перерозподілу ВВП. 

Продовжували запроваджуватись територіальні податкові преференції, 

використання яких призводило до спотворення конкурентного середовища 

господарювання. Окремі суб’єкти ринку отримували можливість 

оптимізувати нарахування та сплату податків або, дуже часто, розробити 

схеми ухилення від оподаткування, в той час як решта податкоплатників 

змушена була ―брати на себе‖ додаткові фіскальні зобов’язання. У 2004 р. 

Було запроваджено пропорційний механізм справляння податку з доходів 

фізичних осіб і це, без супутнього зниження ставок відрахувань до 

державних соціальних фондів роботодавців, не лише не сприяло детінізації 

виплати заробітної плати (економіки), а й зумовило зниження фіскальної 

ефективності персонального оподаткування і перекладення його основного 

тягара з більш забезпечених прошарків суспільства на всіх економічно 

активних громадян України. Збільшення зловживань у сфері експортного 

відшкодування зрівнялися з (чистими) надходженнями податку до бюджету. 

Це не дало змоги знизити ставку ПДВ до 18%. Але економічне зростання 

2001-2004 рр. ретушувало негативні фіскальні наслідки прорахунків 

формування та реалізації податкової політики. Податкові надходження 

зростали в абсолютному вимірі й у 2004 р. становили 69,7% доходів 

Зведеного бюджету України. 

Закономірно, що відсутність істотних змін у напрямі погіршення та 

деяке покращення податкового середовища господарювання чинили 

позитивний вплив на відтворювальні процеси. Відносна сформованість 

податкової системи забезпечила ту необхідгу для активізації підприємництва 
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стабільність, якої не вистачало у попередні роки ринкових трансформацій. 

ВВП і податкові надходження зростали, заборгованість зі сплати податків та 

податкових платежів поступово зменшувалась і, до того ж, вже частково 

компенсувалась податковими переплатами. До того ж таке, на перший 

погляд, економічне та фіскальне благополуччя нівелювало видиму на 

поверхні явищ потребу пошуку додаткових податкових резервів сприяння 

прискоренню зростання ВВП та ринкової трансофрмації соціально-

економічних відносин. Істотні зміни в структурі видатків бюджетів не 

передбачались – зростання податкових надходжень у результаті усунення 

диспропорцій перерозподільних процесів (більшість яких, як не дивно, 

офіційно вважалися стимулами активізації підприємництва) не визнавали 

першочерговим пріоритетом фіскальної сфери. 

Проте у 2001-2004 рр. видаткові частини бюджетів формувались за 

принципом мінімального фінансування. І хоча зі збільшенням податкових 

надходжень видатки, особливо соціального спрямування, зростали, їх не 

вистачало навіть для підтримання належного функціонування наявної 

державної інфраструктури коригування відтворювальних процесів, не 

говорячи про фінансування її подальших ринкових трансформацій. Крім 

того, значні бюджетні ресурси (близько 10% дохідної бази бюджетів) 

спрямовували на обслуговування та погашення нагромадженого державного 

боргу. Бюджети зводились із незначними дефіцитом або, навіть, із 

профіцитом і лише у 2004 р. з’явилась можливість активізувати державне 

запозичення, збільшивши дефіцит Зведеного бюджету України до 3,2% ВВП. 

Але за рахунок залучення позик зростали, знову ж таки, переважно соціальні 

статті видатків. Це не було раціональним навіть з позицій формування 

надійного фінансового забезпечення подальших боргових виплат. Попри те, 

що економічне зростання вже було доволі стійким , його темпи, як правило, 

перевищували темпи зростання податкових надходжень. 

У фінансовій літературі того часу, задля збереження динамізму 

зростання ВВП і вирішення на цій основі фіскальних та трансформаційних 
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завдань, часто пропонувалось ще більше знижувати ставки податків і 

податкових платежів. Ми не підтримуємо цієї позиції, адже в умовах 

недосконалих ринкових механізмів соціально-економічної організації 

суспільного розвитку України звуження рамок податкової експансії фіску без 

підвищення її ефективності спричинило б не стільки прискорення 

відтворювальних і трансофрмаційних процесів, скільки поглиблення їх 

диспропорцій зі зменшенням (незначним зростанням) податкових 

надходжень. На наш погляд, податкову лібералізацію (в частині зменшення 

все ще високого навантаження соціальних платежів на роботодавців) 

потрібно було продовжувати, але одночасно з поступовою переорієнтацією 

функціонування преференційного оподаткування від стимулювання обходу 

податків окремими суб’єктами ринку до сприяння активізації інвестиційної 

діяльності в загальнодержавних масштабах, удосконалення механізмів 

справляння ПДВ і форм оподаткування малого бізнесу, а також у комплексі з 

раціоналізацією формування видаткової частини бюджетів та активізацією 

державого запозичення (без загрози дестабілізації боргової ситуації у 

перспективі). Створення сприятливого податкового середовища 

функціонування економіки необхідно було поєднувати з розширенням 

фінансової діяльності держави в рамках коригування нею ―транзитивних‖ 

відтворювальних процесів [19, с. 56]. 

На четвертому етапі формування ринкової системи перерозподільних 

відносин (з 2005 р.) було прийнято рішення усунути диспропорції 

оподаткування та розширити соціальну складову функціонування держави, а 

також проводити, залежно від подальшої наповнюваності бюджетів, 

лібералізацію оподаткування і перегляд засад формування (переорієнтацію 

на фінансування ―видатків розвитку‖) видаткова частина бюджетів. Однак 

реалізувати таку фіскальну політику повністю не вдалося. 

У 2005 р. було достроково скасовано територіальні та більшість 

галузевих податкових пільг, запроваджено нову, жорсткішу, процедуру 

відшкодування ПДВ, посилено контроль за сплатою податків при перетині 
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товарами митного кордону України, що, здавалося б, мало сприяти 

активізації легального підприємництва. Проте, всупереч очікуванням, темпи 

зростання ВВП знизилися. Економічні суб’єкти, які раніше користувалися 

податковими преференціями, найчастіше або були дезорієнтовані їх 

радикальним скасуванням та призупинили розширення (звузили рамки) свого 

бізнесу, розпочавши освоєння інших (офшорних і на основі ―співпраці‖ з 

―кишеньковими‖ суб’єктами малого бізнесу) технік оптимізації 

оподаткування, або виробили нові схеми тіньового функціонування. Жорстка 

процедура відшкодування ПДВ не лише не змусила всіх порушників 

податкового законодавства відмовитись від ―викачування‖ з бюджету коштів 

(фіскальні органи залишалися корумпованими), а й створила додаткові 

адміністративні та фінансові перешкоди для ведення прибуткової фінансово-

господарської діяльності експортерів – сумлінних податкоплатників. Кращою 

альтернативою цьому було б запровадження менш придатних для розробки 

корупційних схем ПДВ-рахунків. І нарешті, посилення митного контролю не 

могло у короткі терміни суттєво покращити конкурентні позиції вітчизняних 

товаровиробників, порівняно з іноземними. Істотне обмеження фіскальних 

зловживань при здійсненні імпортних зовнішньо-торгівельних операцій – не 

просте завдання. 

Крім того, очікування продовження радикального податкового 

трансформування (без впевненості у майбутньому зниженні рівня 

перерозподілу ВВП) і не виправданий з правової точки зору 

адміністративний тиск на ―мінімізаторів‖ не сприяли розширенню фінансово-

господарської діяльності суб’єктів ринку в загальнодержавних масштабах. 

Тому, хоч у результаті часткового вирівнювання податкового навантаження, 

а також завдяки підвищенню ставок акцизів (на алкогольну та тютюнову 

продукцію) й уточненню бази оподаткування податком на прибуток 

податкові надходження істотно зросли, склавши 73,2% доходів Зведеного 

бюджету України за 2005 р., це зростання не можна вважати однозначним 

здобутком розбудови фіскального регулювання. Прагнення якнайшвидше 
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усунути перекоси в оподаткуванні та значно збільшити, таким чином, 

надходження податків і податкових платежів вступило в суперечність із 

необхідністю створення стабільного податкового середовища 

господарювання – радикальне згладжування диспропорцій перерозподілу 

ВВП дестимулювало підприємницьку активність більше, ніж їх поступове 

поглиблення. Знизились темпи зростання податкових надходжень внаслідок 

зміцнення економічного потенціалу України (за рахунок поступового 

розширення бази оподаткування). До того ж, досягнуте збільшення 

податкового забезпечення функціонування держави виявилось недостатнім 

навіть для запланованого збільшення соціальних видатків бюджетів. Дефіцит 

Зведеного бюджету становив 1,8% ВВП. 

Покривався цей дефіцит, насамперед, надходженнями від приватизації. 

У 2005 р. було вперше продано (реприватизовано) промисловий об’єкт за 

його ринковою ціною, що дало змогу частково подальшої дестабілізації їх 

функціонування. Іншим джерелом покриття дефіциту бюджету було 

залучення позик. І попри те, що запозичення здійснювалося у менших 

обсягах, ніж цього вимагали поточні платежі з обслуговування та погашення 

накопиченого державного боргу, і на умовах порівняно невисоких 

процентних ставок, його не можна вважати економічно виправданим. 

Збільшення соціальної складової у коригуванні державою не сприятливих 

для суспільного розвитку відтворювальних процесів (―проїдання‖ бюджетних 

коштів) за практичної відсутності у бюджетах видатків економічного та 

трансформаційного спрямування не сприяло покращенню динамізму 

зростання ВВП, а отже, не створювало умов для проведення подальших 

боргових виплат за рахунок зростання податкових надходжень внаслідок 

розширення бази оподаткування. Крім того, сповільнення темпів 

економічного зростання не забезпечувало формування надійної фіскальної 

(податкової) основи для задекларованих лібералізації оподаткування та 

збільшення ―бюджетів розвитку‖ найближчим часом. 
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Суперечливі економічні та фіскальні наслідки розбудови 

перерозподільних процесів 2005 р. створили підгрунтя для аргументації 

хибності ідеї вирівнювання диспропорцій оподаткування і необхідності 

першочергового повернення, з деякими вдосконаленнями в частині 

перегляду видатків бюджету на користь збільшення фінансування заходів 

економічного спрямування (за рахунок активізації державного запозичення), 

до попередніх параметрів перерозподілу ВВП. 

У 2005-2006 роках простежується доволі значне зростання загального 

рівня оподаткування в Україні, спричинене скасуванням низки податкових 

пільг, посиленням ефективності контролю за сплатою податків (особливо при 

перетині митного кордону України), розширенням бази для нарахування 

ПДВ. Ці кроки уряду з одного боку забезпечили рівномірніший розподіл 

податкового навантаження на основних економічних суб'єктів і засвідчили 

наявність значного фіскального потенціалу в Україні. Водночас різке 

зростання податкового тиску негативно позначилося на діяльності 

підприємницьких структур і темпах розвитку економіки. 

Ефективність таких дій уряду була б значно вищою, якби вони 

доповнювались заходами, скерованими на фіскальне стимулювання 

інноваційно-інвестиційної діяльності. Однак виконання високих соціальних 

зобов'язань які взяла на себе держава, потребувало значних коштів. 

Фінансування соціально-культурних заходів у 2001-2008 роках становило 

більше половини усіх видатків зведеного бюджету (Див. табл. 2.1). 

Найбільшу частку у них займали видатки на соціальний захист і 

соціальне забезпечення, які досягли максимального значення (28% видатків 

зведеного бюджету) у 2005 p., удвічі перевищивши видатки на підтримку 

економічної діяльності. 

Пожвавлення української економіки 2000-2008 рр. – результат 

сприятливого поєднання обставин, посилення спекулятивних тенденцій на 
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світовому ринку, а не державної стратегії росту. Така схема типового 

епізодичного росту без розвитку.
183

 

Відновлювальний характер економічного зростання, не був 

налаштований на глибоку реструктуризацію економіки. Використовувалися 

передусім «ресурси» цінової конкурентоспроможності, запас якої 

сформувався в період 1998–2000 років за рахунок девальвації гривні на 

292%, до них додався фактор зовнішньої кон’юнктури. 

В 2004 році відбувся перехід до так званого політичного циклу в 

економічній політиці. Ставши на шлях непорівнянності між продуктивністю 

праці та динамікою її оплати, були закладені проблеми нинішні.
184

  

Розглянуті вище чинники формування фінансової політики України 

зумовили об'єктивні особливості, що впливають на проведення бюджетної, 

податкової політики та політики формування фінансів реального сектору 

економіки, а саме: 

у сфері бюджетної політики: 1) незначні (за обсягами) суми бюджетних 

коштів та їх хронічний дефіцит; 2) нераціональна структура витрат і 

неефективне використання бюджетних коштів; 3) надмірна централізація 

фінансових ресурсів, що не стимулює місцеві ради до максимальної 

мобілізації власних ресурсів регіонів; 

у сфері податкової політики (йдеться про чинну практику формування 

податкових надходжень): 1) порівняно високий рівень податкового 

навантаження (виходячи з обсягу ВВП на і жителя України), низький рівень 

збору податків через ухилення від їх сплати та приховування платниками 

податків реальних доходів (за різними оцінками частка тіньової економіки в 

Україні становить 35-45 %, що істотно скорочує податкові надходження); 2) 

систематичні порушення балансу фінансових інтересів платників податку та 

податкових адміністрацій на користь держави або окремих корпоративних 

                                                 
183

 Карманова Н.Е. В переходной экономике и кризисы ―переходные‖ // ЭКО. - № 11. – 2009. – С. 2-12. С. 3 
184

 Яценко Н. Валерій Геєць: «Я розпоряджався би передусім своїми коштами, а не запозиченими, бо ми вже 

є жертвою кредитної експансії» // Дзеркало тижня. – 2009. – №8(736) 7-13 березня. – інтернет 
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груп (особливо показовими в цьому плані є взаємовідносини, які складаються 

у процесі сплати до бюджету й повернення експортерам ПДВ); 

у сфері фінансів реального сектору: 1) низький рівень забезпеченості 

суб'єктів господарювання (який склався в економіці України в період 

гіперінфляції 1992-1994 років) власними оборотними коштами за наявності 

гіпертрофованої кредиторської заборгованості (на початок 2007 року вона 

становила 463,2 млрд гри. або 86% ВВП), яка формує більшу частину (50-

80%) оборотних активів підприємств і випадає зі сфери реального 

державного регулювання. При цьому треба мати на увазі, що відсутність 

реальних державних важелів впливу на управління кредиторською 

заборгованістю становить потенційну загрозу для вітчизняної економіки. 

Політична нестабільність в Україні, перманентні зміни урядової 

команди у 2004-2007 роках і зумовлені цим постійні корективи пріоритетів 

фіскальної політики негативно відобразились на динаміці основних 

економічних показників. Прагнення поліпшити становище незаможних 

верств населення через збільшення соціальних виплат сприяло 

розкручуванню інфляційної спіралі. Трансформуючи вітчизняну фіскальну 

систему необхідно виходити з того, що окрім безпосередніх владних та 

соціальних функцій держава несе відповідальність і за ефективне 

функціонування національної економіки. Фіскальна політика при цьому 

повинна стати дієвим інструментом подолання проявів макроекономічної 

нестабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання. 

Таблиця 4.11 

 

Зведений бюджет України у 1992 – 2007 роках 

(за даними Державного Казначейства України) 

  

 Доходи Видатки 

Дефіцит (-)/ 

профіцит 

(+) 

Доходи Видатки 

Дефіцит (-

)/ 

профіцит 
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(+) 

 Mлрд. крб. У відсотках до ВВП 

1992 1227,5 1919,7 -692,2 24,4 38,1 -13,7 

1993 49621,8 57248,7 -7626,9 33,5 38,6 -5,1 

1994 523092,6 630647,0 -107554,4 43,5 52,4 -8,9 

 Млрд. грн.   

1995 20,7 24,3 -3,6 38,0 44,6 -6,6 

1996 30,2 34,2 -4,0 37,0 41,9 -4,9 

1997 28,1 34,3 -6,2 30,1 36,7 -6,6 

1998 28,9 31,2 -2,3 28,2 30,4 -2,2 

1999 32,9 34,8 -1,9 25,2 26,7 -1,5 

2000 49,1 48,1 1,0 28,9 28,3 0,6 

2001 54,9 55,5 -0,6 26,9  27,2 -0,3 

2002 61,9 60,3 1,6 27,4 26,7 0,7 

2003 75,3 75,8 -0,5 28,2 28,4 -0,2 

2004 91,5 102,5
1
 -11,0 26,5 29,7

1
 -3,2 

2005 134,2 142,0
1
 -7,8 30,4 32,2

1
 -1,8 

2006 171,8 175,5
1
 -3,7 31,6 32,3

1
 -0,7 

2007 219,9 227,6
1
 -7,7 30,5 31,6

1
 -1,1 

1  
Включаючи кредитування за вирахуванням погашення 

Складено за даними Державної служби статистики України 

 

У економіці України в 2008 році спостерігалися суперечливі тенденції. 

Протягом дев’яти місяців року зберігалися високі темпи економічного 

зростання, випереджаюче збільшення номінальних та реальних доходів 

населення. Але водночас з серпня у промисловості України наьули розвитку 

негативні тенденції, які у вересні-листопаді доповнилися уповільненням 

темпів економічного зростання та спадом у промисловості, різким 

посиленням нестабільності валютного ринку, погіршення стабільності на 

ринку банківських кредмтів та депозитів, наростанням негативних очікувань 
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суб’єктів ринку. Негативні тенденції поширилися й на інші сектори 

економіки, що свідчило про початок в Україні фінансово-економічної кризи. 

―Детонатором‖ негативних явищ стало розгортання світової валютно-

фінансової кризи. Проте їх підгрунтя міститься насамперед у здійснюваній у 

попередні періоди, економічній політиці, яка характеризувалася 

невиваженістю та неадекватністю стратегічним завданням і можливостям 

розвитку національної економіки, призвела до загострення низки системних 

суперечностей. В 2008 році не лише не відбувалося системних дій щодо 

подолання зазначених суперечностей, але й було допущено низку 

прорахунків в економічній політиці, які призвели до посилення кризових 

проявів. До таких прорахунків належить: збереження високого рівня 

фіскального вилучення коштів на потреби споживання; затягування 

запровадження дієвих заходів щодо регулювання зовнішніх запозичень 

вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та 

реальною заробітною платою є однією з основних макроекономічних 

пропорцій. Граничні темпи зростання реальної заробітної плати та реальних 

доходів не повинні перевищувати реальні темпи зростання продуктивності 

праці. Однак в Україні в останні роки темпи зростання реальної заробітної 

плати виявляються значно вищими за темпи приросту продуктивності праці. 

Незважаючи на це ―індикатор старанності‖ в Україні не перевищує 

прожиткового мінімуму, який забезпечує виключно виживання, а рівень 

заробітної плати не стимулює продуктивності праці
185

. 

Стрижнем соціальної політики влади визначено проблему подолання 

бідності насамперед інструментами фіскальної політики. Проте у світовій 

економічній історії немає прикладів вирішення відповідної проблеми через 

механізми бюджетних призначень. На небезпеку політики ―подолання 

бідності через механізми перерозподілу національного доходу‖ свого часу 
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звертав увагу Нобелівський лауреат Ф. Хайєк. Бідність долається, 

наголошував він, через політику стимулювання продуктивної праці, 

нарощування національного доходу і зміцнення на цій основі позицій 

середнього класу
186

. 

Для моделі соціально-ринкової економіки характерно те, що держава 

піклується про те, щоб рівномірно розподілялися результати зростання 

продуктивності праці і підвищення ефективності капіталу. Вагомий внесок у 

досліджувану проблему (з інституціонального погляду) зробили зокрема 

французські регуляціоністи. 

Сьогодні дуже важко викликати суттєве збільшення продуктивності, 

оскільки за сучасних технологій, ми досить близькі до максимально 

можливого рівня ефективності. Іншими словами, ми досягли стелі поліпшень 

загальної факторної продуктивності. Обмежуючим фактором у подальшому 

підвищенні продуктивності сьогодні є не технології, а людський потенціал. 

Тому актуальним є дослідження зміни ефективності праці в Україні за роки 

незалежності, а також оцінка чинників впливу на неї. 

При розгляді однофакторної продуктивності (продуктивності праці) 

збільшення ВВП відбувається або за рахунок зростання кількості 

працівників, або за рахунок росту продуктивності праці. При цьому виникає 

наступне питання: які чинники впливають на продуктивність праці? 

Сучасна економічна теорія більше уваги приділяє загальній 

продуктивності, розглядаючи продуктивність праці як один із її компонентів. 

Тому перспективним є дослідження залежності росту загальної факторної 

продуктивності від державної участі в економіці, а також продуктивності 

праці. 

В період відновлення економічного зростання в Україні (2000–2008 

рр.), неодноразово можна було почути думку з приводу того, що реальна 

заробітна плата зростає швидше ніж продуктивність праці. Чи дійсно це так? 
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Це має надзвичайно важливе значення для фінансової політики оскільки 

стосується ефективності розподілу та перерозподілу в державі. Зв’язок між 

продуктивністю праці та фінансовою політикою двоякий. З однієї сторони 

фінансова політика (в першу чергу політика доходів) повинна стимулювати 

зростання продуктивності праці, з іншої прирість випуску (ВВП плюс 

проміжне споживання) повинен бути розподілений відповідно до внеску 

кожного з учасників відтворювального процесу. 

Макроекономічна пропорція між випуском продукції та витратами 

праці на її виробництво не повинна випадати з поля зору економічного блоку 

виконавчої влади. Тут доречно згадати слова академіка НАН України В.М. 

Гейця: ―Високий ступінь економічного розвитку не є кінцевою метою, бо для 

людини такими ж важливими є цінності інтелектуального і духовного 

розвитку. Саме тому і для суспільства, і для держави важливо дбати про те, 

щоби створити середовище, яке не зводить непоборних перешкод на шляху 

геніїв, і зробити звичайну людину достатньо вільною від матеріальних 

турбот, щоб вона мала змогу цікавитися будь-чим іншим, крім пошуків 

засобів для існування‖.187 

Проблему продуктивності праці слід розділити на дві частини. Перша 

стосується її визначення. Друга пов’язана з виявленням чинників впливу на 

неї. 

Сучасна економічна теорія більше уваги приділяє загальній 

продуктивності, розглядаючи продуктивність праці як один із її компонентів. 

На відміну від марксистської політекономії, яка вважає працю єдиним 

джерелом економічного зростання, вона включає також інші фактори – 

насамперед капітал (основні фонди).188 

В економічній літературі існують різні методики визначення рівня 

продуктивності праці. Усі їх можна згрупувати на статичні (оцінка даних за 
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певний проміжок часу (квартал, рік)) та динамічні (оцінка зміни даних у 

часі). 

Сьогодні, в українській економічній літературі, мають місце спроби 

використати методику, що використовувалася в УРСР. 

Як відомо в часи радянського союзу здійснювали розрахунок 

продуктивності суспільної праці, що визначалася як вартість виробленого 

національного доходу в розрахунку на одного зайнятого в галузях 

матеріального виробництва. Після переходу вітчизняної статистики на 

міжнародну систему національних рахунків (СНР) аналогом тодішнього 

національного доходу є показник ВВП. Він ―ширший‖ за національний дохід 

(приблизно на 20–30 %), бо охоплює і новостворену (додану) вартість у 

колишніх галузях невиробничої сфери та включає відрахування на 

споживання основного капіталу, які становлять приблизно 15 % ВВП. А 

якщо в знаменнику чисельність працівників у галузях матеріального 

виробництва замінити відповідно на загальну чисельність працівників у 

галузях економіки, то отримаємо сучасний аналог продуктивності суспільної 

праці в радянському розумінні. 

Наказом Міністерства економіки України від 26 грудня 2008 року № 

916 були затверджені тимчасові методичні рекомендації стосовно розрахунку 

продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної 

діяльності. У їх тексті наводиться наступне визначення продуктивності праці 

(однофакторної продуктивності) – це узагальнюючий показник 

результативності праці, що характеризує ефективність її витрат у 

виробництві та сфері послуг. 

На рівні національної економіки для визначення показника 

продуктивності праці пропонується використовувати ВВП, оскільки він 

менше залежить від зміни співвідношення між витратами проміжної 

продукції і витратами праці або від міри вертикальної інтеграції. У 

знаменнику використовується кількість зайнятих в економіці. 
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Продуктивність праці на рівні національної економіки доцільно 

розраховувати як відношення ВВП в економіці в цілому до кількості 

зайнятих. 

tttЕ КЗВВПП /  

де tВВП
 – валовий внутрішній продукт в економіці в цілому в 

постійних цінах для цілей проведення динамічного аналізу продуктивності 

праці або ВВП в економіці в цілому у фактичних цінах для цілей проведення 

статичного аналізу; 

tКЗ  – кількість зайнятих; 

t  – період, для якого проводиться розрахунок.  

Відповідно до отриманих абсолютних показників продуктивності праці 

у постійних цінах, розрахованих для цілей проведення динамічного аналізу, з 

аналітичною метою розраховуються відносні показники, що характеризують 

зміну продуктивності праці в часі. 

Розрахунки відносного показника продуктивності праці на 

макроекономічному рівні визначаються як відношення продуктивності праці 

в періоді, для якого проводиться розрахунок (t), до продуктивності праці в 

попередньому періоді (t-1). 

1-ttt ПЕПЕІПЕ / , (3) 

де tІПЕ  – індекс продуктивності праці в економіці в цілому в постійних 

цінах у періоді, для якого проводиться розрахунок (t); 

tПЕ  – продуктивність праці в періоді, для якого проводиться 

розрахунок (t); 

1-tПЕ  – продуктивність праці в  попередньому періоді (t-1). 

Результати використання методичних рекомендацій викладено у 

таблиці 4.12. 

Таблиця 4.12 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЗА 2000–2009 РР. 
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Роки 

ВВП у 

фактичних 

цінах, млн. 

грн. 

ВВП у 

постійних 

цінах, 

млн. 

гр.189 

Кількість 

зайнятих, 

тис. чол 

Продуктивність праці 

Індекс 

продуктивності 

праці 

у 

фактичних 

цінах, 

грн./чол. 

у 

постійних 

цінах, 

грн./чол. 

2000 170070 138156 20175,0 8430 6848 1,144 

2001 204190 150931 19971,5 10224 7557 1,104 

2002 225810 158813 20091,2 11239 7905 1,046 

2003 267344 174096 20163,3 13259 8634 1,092 

2004 345113 195256 20295,7 17004 9621 1,114 

2005 441452 200612 20680,0 21347 9701 1,008 

2006 544153 215403 20730,4 26249 10391 1,071 

2007 720731 232520 20904,7 34477 11123 1,070 

2008 948056 237837 20972,3 45205 11341 1,020 

2009 913345 202769 20191,5 45234 10042 0,886 

Джерело: розраховано автором на основі даний Державної служби 

статистики України. 

 

Окремо слід зупинитися на аналізі чинників впливу на продуктивність 

праці в Україні 

При розгляді однофакторної продуктивності (продуктивності праці) 

збільшення ВВП відбувається або за рахунок зростання кількості 

працівників, або за рахунок росту продуктивності праці. При цьому виникає 

наступне питання: які чинники впливають на продуктивність праці, що 

необхідно враховувати при здійсненні фінансової політики? 

Проаналізуємо чинники впливу на вітчизняну продуктивність праці 

детальніше. Для цього скористаємося нелінійною регресією. При 

моделюванні взаємозв’язків на динамічних рядах широко використовуються 

відносні величини, передусім індекси. Це пояснюється більшою їх сталістю в 

часі порівняно з абсолютними величинами. Окрім того, з’являється 
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можливість виключити мультиколінеарність та автокореляцію залишків. 

Описуються такі взаємозв’язки степеневою функцією 

mb

m

bbb
xxxAxY ...321

321 , 

де bi – коефіцієнт еластичності, який показує, на скільки відсотків у 

середньому зміниться у зі зміною хi на 1 % за умови незмінності інших 

факторів. Тобто коефіцієнт еластичності – це відносний ефект впливу і-го 

фактора на у. 

Степенева функція лінійна в логарифмах, а тому параметри її 

визначаються методом найменших квадратів. Класичним прикладом такого 

типу нелінійної функції є виробнича функція Кобба-Дугласа, яка описує 

співвідношення між факторами і результатом виробництва на будь-якому 

рівні економічної діяльності: 

 LAKQ  , 

де Q – результат виробництва; K – основний капітал; L – трудові 

затрати (кількість зайнятих). 

Параметри α і β – коефіцієнти еластичності: α характеризує відносний 

приріст результату на одиницю приросту капіталу при L = const, а β – 

відносний приріст результату на одиницю приросту трудових затрат при К = 

const. Капітал і трудові затрати розглядаються як фактори екстенсивного 

розвитку (залучення нових ресурсів). При трудомісткому виробництві α > β, 

при фондомісткому – β > α. У виробничій функції закладено умову, за якою 

(α + β) = 1, тобто результат зростає у такій же пропорції, як і фактори. 

Параметр A приводить масштаб (розмірність) факторів до масштабу 

результату. При використанні індексів А = 1, а тренд результату, зумовлений 

дією інших неекстенсивних факторів, враховується в моделі змінною часу eλt 

Модель набуває вигляду: 

teLAKQ  , 
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де λ характеризує темп приросту функції за рахунок неекстенсивних 

факторів, зокрема неуречевлених факторів НТП (вдосконалення технології, 

зростання кваліфікації робітників тощо).  

Цей варіант моделі називають виробничою функцією Тінбергена. 

Застосувавши до неї логарифмічне диференціювання, дістанемо модель, яка 

описує взаємозв’язок темпів приросту: 

  lkq , 

де q, k, l – темпи приросту відповідно результату, капіталу й трудових 

витрат. 

На основі такої моделі можна визначити внесок екстенсивних, та 

інтенсивних факторів у розвиток процесів відтворення: 

qlkdекс /)(   ; 

/qdінт  . 

На практиці використовують різні модифікації виробничої функції. 

Наприклад, розділивши обидві її частини на L, отримаємо функцію 

продуктивності праці: 

teAFW   

де W – продуктивність праці; F – фондоозброєність праці. 

У темпах приросту ця функція записується так: 

  )( lkfw . 

Внесок екстенсивних та інтенсивних факторів продуктивності праці 

визначається аналогічно: 

wl -kdекс /)(  

/wdінт   

До темпів приросту застосовують класичну регресію. Як приклад 

розглянемо зв’язок між темпами приросту фондоозброєності (табл. 2) і 

продуктивності праці (табл. 4.13). 

 

Таблиця 4.13 
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Вихідні дані для проведення регресійного аналізу 

Показник Ланцюгові темпи приросту, % 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Фондоозброєність 8,6 3,6 0,5 2,9 3,6 1,8 4,7 5,3 4,7 

 

Результати розрахунків за стандартною процедурою модуля Multiple 

Regression програми Statistika 6.0 дали можливість зробити наступні 

висновки: 

Параметри моделі становлять: α = 1,039978; λ = 3,223643, тобто приріст 

фондоозброєності праці на 1 % спричинає зростання продуктивності праці на 

1,04 %. За рахунок інших факторів щорічний приріст продуктивності праці 

становить у середньому 3,22 %. 

Середньорічні темпи приросту фондоозброєності праці – 3,97 %, а 

продуктивності праці – 7,35 %. Звідси внесок екстенсивних факторів у 

динаміку продуктивності праці становить (3,97*1,04):7,35=0,562, інтенсивних 

– 3,22:7,35=0,438. 

 

4.3. Домінанти вітчизняної фінансової політики в умовах 

євроінтеграційних процесів 

 

Проблеми оцінки ефективності функціонування економічних систем 

займають чільне місце в економічних дослідженнях, адже пошук підойм 

економічного розвитку не втрачає своєї актуальності. Передумови 

економічного та соціального успіху будь-якої країни можна звести до двох 

наступних: 1) наявності якісного фізичного та людського капіталу; 2) 

продуктивності їх використання. Враховуючи відносну статичність зміни 

першої складової принципове значення набуває загальна факторна 

продуктивність (ЗФП), з однієї сторони як показник ефективності існуючої 

економічної системи, а з іншого як чинник економічної динаміки. Особливо 

цікавим є дослідження впливу на продуктивність перерозподільчих процесів. 
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Для досягнення цієї мети слід розпочати з невеликого теоретичного 

вступу. Дослідження ЗФП грунтується на вивченні виробничих функцій. 

Найбільш відомою з яких є виробнича функція Кобба-Дугласа (1923 р.). 

Відштовхюючись від неї ЗФП (Total Factor Productivity (TFP)) визначається 

як ),(/ ttt LKFY . 

Індекс ―випуск на одиницю входу‖ (―output per unit input‖) вперше був 

вжитий Копеландом (Copeland, 1937). Перше емпіричний його розрахунок 

був здійснений Стіглером (Stigler, 1947)
190

. В економічній літературі для 

позначення ЗФП використовують наступні позначення: A(t)  – параметр 

нейтралізації Хікса
191

[9], t  – залишок Солоу (Solow residual)
192

, tS  – 

коефіцієнт пропорційності або масштабності (scaling factor) тощо. Основна 

проблема аналізу продуктивності стосується інтерпретації ЗФП. Існують три 

підходи стосовно визнання взаємозалежності загальної факторної 

продуктивності та змін у техніці: 1) залежність змін (зміни продуктивності 

викликані змінами у техніці); 2) залежність лише часткова (зміни 

продуктивності викликані лише загальними змінами у техніці, які можна 

пояснити екстерналіями та ефектом масштабу); 3) незалежність зміни 

продуктивності від технічних змін
193

. 

Початок досліджень ЗФП пов’язують з іменем Роберта Мертона Солоу 

(Solow, 1957). Основна відмінність моделі Солоу від виробничої функції 

полягає в тому, що автор вводить технічний прогрес як фактор економічного 

росту на рівні з іншими факторами виробництва. 

Вагомий внесок у розвиток теорії росту та дослідження ЗФП зробили 

також й інші іноземні вчені: Абрамовіч (Abramovitz), Кендрік (Kendrick), 

Денісон (Denison), Медісон (Maddison), Девід (David). Йоргенсон (Jorgenson), 

                                                 
190

 Hulten Charles R Total Factor Productivity: a short biography // NBER Working Paper # 7471. – Режим 

доступу: www.nber.org. 
191

 Scott L. Baier, Gerald P. Dwyer jr., and Robert Tamura How important are capital and total factor productivity 

for economic growth? // Economic inquiry. Vol. 44, No. 1, January 2006. p 23-49. С. 26 
192

 Hulten Charles R Total Factor Productivity: a short biography // NBER Working Paper # 7471. – Режим 

доступу: www.nber.org. 
193

 Richard G. Lipsey, Kenneth Carlaw What does total factor productivity measure? // Study Paper Version 02. 

January 18, 2001. – Режим доступу: http://www.csls.ca/ipm/1/lipsey-e.pdf 

http://www.nber.org/
http://www.nber.org/
http://www.csls.ca/ipm/1/lipsey-e.pdf
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Гріліхес (Griliches), Тінберген (Tinbergen). Свон (Swan), Баргер (Barger), 

Бергсон (Bergson), Домар (Domar), Кузнец (Kuznets), Нішімуцу (Nishimizu), 

Моррісон (Morrison)
194

. 

Проблемам ЗФП, дослідженню суті, динаміки, впливу на економічну 

систему присвятили свої роботи й вітчизняні дослідники: Могілат І., 

Горшкова Н., Кожем’якіна С., Луста О., Костаневич Н., Савчук Т., Геєць В., 

Оскольський В. та інші
195

. 

Після теоретичного вступу саме час ознайомитися з методичним 

інструментарієм оцінки ЗФП. В економічній літературі найбільшого 

розповсюдження набула методика розрахунку ЗФП запропонована Солоу та 

Торнквістом. Поряд з цим існує низка альтернативних методик, а саме метод 

прямої заміни (direct substitution – DS), метод узагальнення різниці 

                                                 
194

 Aschauer David A. Is Public Expenditure Productive? // Jornal of Monetary Economics. – 1989. – 23. – P. 177–

200.; Diego Comin Total Factor productivity / Diego Comin // NYU and NBER. – 2006. – 27 P.; Federica Saliola 

and Murat Seker Total Factor Productivity Across the Developing World // Enterprise Note, WBG IFC. – 2011. – # 

23. – 12 P.; Hulten Charles R Total Factor Productivity: a short biography // NBER Working Paper # 7471. – 

Режим доступу: www.nber.org.; Michael C. Burda, Battista Severgnini TFP Growth in Old and New Europe // SFB 

649 Discussion Paper 2009-033 "Economic Risk". – Режим доступу: http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de; Nazzul Islam 

Different Approaches to International Comparison of Total Factor Productivity / Nazzul Islam // National Bureau of 

Economic research, University of Chicago Press. – 2011. – Режим доступу: http:// www.nber.org/chapters/c10132; 

Prescott Edward C. Needed: A Theory of Total Factor Productivity / Edward C. Prescott // Federal Reserve Bank of 

Minneapolis, Research Department, Staff Report 242. – 1997. – 25 P.; Richard G. Lipsey, Kenneth Carlaw What 

does total factor productivity measure? // Study Paper Version 02. January 18, 2001. – Режим доступу: 

http://www.csls.ca/ipm/1/lipsey-e.pdf; Scott L. Baier, Gerald P. Dwyer jr., and Robert Tamura How important are 

capital and total factor productivity for economic growth? // Economic inquiry. Vol. 44, No. 1, January 2006. p 23-

49. С. 26; Shekhar Aiyar and Carl-Johan Dalgaard Total Factor Productivity Revisited: A Dual Approach to 

Development Accounting // IMF Staff Papers. Vol. 52, No. 1. 2005. P. 82-102. P. 84; Solow, Robert M. Technical 

Change and the Aggregate Production Function // Review of Economics and Statistics. – 1957. – №39. – P. 312–

320.; Timothy C. Sargent and Edgard R. Rodriguez Labor or Total Factor Productivity: Do We Need to Choose? / 

Timothy C. Sargent and Edgard R. Rodriguez // Economic Studies and Policy Analysis Division, Department of 

Finance, Canada. – 2000. – 34 P.; Ulrich Kohli Labor Productivity vs Total Factor Productivity / Ulrich Kohli // 

Annual Irving Fisher Committee Conference. – Режим доступу: http://www.unige.ch/ses/ecopo/kohli/kohli.html 
195

 Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць; НАН 

України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 864 с.; Луста О.А., Костаневич Н.І. Кореляційна 

залежність продуктивності праці ДП ―Південне‖ Снігурівського району Миколаївської області / О.А. Луста, 

Н.І. Костаневич // Ефективна економіка. – Електронне наукове фахове видання; Могілат І. Продуктивність 

праці, продуктивність капіталу та сукупна факторна продуктивність: динаміка і фактори впливу на них / І. 

Могілат, Н. Горшкова, С. Кожем’якіна // Економіка України – 2009. – № 8. – С. 34–43.; Оскольський В. Про 

економічну політику сталого розвитку в Україні / В. Оскольський // Економіка України. – С. 4–13.; Савчук 

Т.В. Економічна сутність продуктивності праці в сільському господарстві та деякі фактори її зростання / 

Т.В. Савчук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – №1. – С. 74–77; Ясин Е. Государство и экономика на 

этапе модернизации / Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2006. – №4. – С. 8 

http://www.nber.org/
http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/
http://www.nber.org/chapters/c10132
http://www.csls.ca/ipm/1/lipsey-e.pdf
http://www.unige.ch/ses/ecopo/kohli/kohli.html
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(generalized difference – GD)
196

, перехресний метод (The Cross-section growth 

accounting approach), регресійний метод(The Panel regression approach)
197

. 

Зупинимося детальніше на методиці розрахунку так званої 

багатофакторної чи мультифакторної продуктивності (Multi-factor 

productivity – MFP), що застосовується Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вона передбачає наступні кроки до 

оцінки
198

: 

1) темп росту випуску. Випуск (Output) (Q) вимірюється як валовий 

внутрішній продукт (ВВП) у постійних цінах. Лінійний темп росту 

обчислюється як натуральний логарифм відношення: )ln( 1tt QQ  

2) темп росту трудових ресурсів. Вхід праці (labour input - L) 

визначається як загальна кількість годин, фактично відрацьованих в 

економіці. Ланцюговий темп росту розраховується наступним чином: 

)ln( 1tt LL  

3) темп росту входу капіталу. Вхід капіталу (capital input - S) 

вимірюється як обсяг капітальних послуг зафіксованих у певній пропорції до 

основних виробничих фондів. 

Капітальні послуги розраховуються для семи різних типів активів 

( 7,...,2,1iS i

t ) та обєднуються в загальний темп росту капітальних послуг за 

допомогою індексу Торнквіста. 
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 Nazzul Islam Different Approaches to International Comparison of Total Factor Productivity / Nazzul Islam // 

National Bureau of Economic research, University of Chicago Press. – 2011. – Режим доступу: http:// 
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 База даних – European Commission AMECO Database – The annual macro-economic database. – Режим 
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де 
i

tv  - це частка кожного з активів в загальній вартості капітальних послуг 




7

1i

i

t

i

t Su

. У цьому виразі вартість капітальних послуг для кожного активу 

вимірюється 
i

t

i

t Su  де 
i

tu  - це витрати на одиницю капітальних послуг, а 
i

tS  - 

величина капітальних послуг в році t . 

4) Вартість елементу входу (Cost shares of inputs - С). Загальною 

вартістю входів є сума винагороди за трудові ресурси (працю) і винагороди 

за капітальні послуги. Винагорода за працю розраховується як добуток 

середньої винагороди на одного працівника на загальне число зайнятих осіб. 

Тут також необхідне коригування для самозайнятих осіб, дохід яких не 

входить в національні рахунки. 

t

t

t
tt E

EE

COMP
Lw 










 

де tt Lw  - винагороду за працю в період вхідного; tCOMP  - оплата праці 

працівників; tEE  - кількість працівників в період; tE  - загальна кількість 

працівників (зайняті плюс напівзайняті) в період 

Загальна вартість входу, потім за формулою: 
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Темп росту багатофакторної(мультифакторної) продуктивність 

розраховується як різниця між темпами росту випуску та вхідних факторів 

виробництва за наступною формулою:  
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У роботі аргументовано, що передумови економічного та соціального 

успіху будь-якої країни залежать від зростання загальної факторної 

продуктивності (ЗФП), динаміку зміни якої для України відображено на рис. 

4. 

 
Тенденція зміни загальної факторної продуктивності, різниця ln %
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Рис. 4. Тенденція зміни загальної факторної продуктивності  

в Україні упродовж 1996-2013 рр. 

Джерело: побудовано на основі Бази даних - The full Total Economy Database™ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.conference-

board.org/data/economydatabase/ та прогнозних розрахунків автора. 

 

У дисертаційній роботі проведено аналіз взаємозв’язку видатків 

зведеного бюджету та зміни ЗФП на основі використання апарату 

http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
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кореляційно-регресійних моделей та пакету прикладних програм Statistica, 

результат якого наведено в табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Результати регресійного аналізу 

№ 

з/

п 

Явища кореляційні 

зв’язки яких описуються 

Регресійна модель Оцінювання 

адекватності регресійної 

моделі 

1 Видатки Зведеного 

бюджету України у 

відсотках до ВВП, приріст 

ЗФП у відсотках (1996 – 

2011 рр.) 

1,0553x-32,7155y   40,02R  

9,3510F(1,14)   

3,0157t(14)   

2 Видатки Зведеного 

бюджету України у 

відсотках до ВВП, приріст 

ЗФП у відсотках (2000 – 

2008 рр.) 

1,3552x-43,4302y   56,02R  

9,0509F(1,7)   

3,2131t(7)   

3 Видатки Зведеного 

бюджету України у 

відсотках до ВВП (без 

видатків на освіту), приріст 

ЗФП у відсотках (2000 – 

2008 рр.) 

1,5843x-41,4754y   46,02R  

,0208F(1,7) 6  

63015,2t(7)  

4 Видатки на освіту 

Зведеного бюджету України 

у відсотках до ВВП, приріст 

ЗФП у відсотках (2000 – 

2008 рр.) 

3,9021x-24,58y   48,02R  

586253,6F(1,7)  

8827,2t(7)  

 

Джерело: побудовано автором за даними: База даних - The full Total Economy 

Database™. – Режим доступу: http://www.conference-board.org/data/economydatabase/; 

Офіційна сторінка Державної служби статистики України. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/; Статистичний щорічник України за 2000 рік. Довідкове видання 

http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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/ За ред. Осауленка О.Г. – К.: ―Техніка‖, 2001. – С. 50; Україна у цифрах у 2010 році. 

Статистичний збірник / За ред. Осауленка О.Г. – К.: ТОВ ―Август Трейд‖, 2011. – 252 с. 

 

Одержані множинні коефіцієнти детермінації підтверджують 

адекватність моделей. Водночас значення дисперсійного F  - критерію, а 

також t  - критерію свідчать, що в усіх регресійних моделях ефект впливу 

видатків зведеного бюджету на ЗФП істотний. За результатами проведених 

розрахунків зроблено висновок, що збільшення видатків зведеного бюджету 

не призводить до збільшення ЗФП. 

У роботі також обґрунтовано, що для ефективного управління 

бюджетними коштами важливою є оцінка його цільової ефективності 

(здатності досягати цілі бюджетної політики за визначеного стану 

фінансового середовища). Цільову ефективність (результативність) реалізації 

фінансової політики запропоновано оцінювати з допомогою верифікації 

бюджетів, тобто оцінювання їхньої точності та обґрунтованості. Для цього 

визначається відсоток недовиконання (перевиконання) плану, а 

узагальнюючою оцінкою слугує середня похибка. 

Оскільки фактичні значення планового періоду відомі, можна 

визначити похибку фінансового плану як різницю фактичного t
y  і планового 

t
Y  рівнів: ttt

Yye  . Всього буде pn   похибок. Узагальнюючою оцінкою 

точності фінансових планів слугує середня похибка (абсолютна (a) та 

квадратична (b)):  

(a) 
pn

e
e

t



  (b) 

pn

e
s

t



 2

 ,(6) 

Тенденція до зменшення середньої похибки буде свідчити про відносну 

контрольованість умов реалізації фінансової політики, а, отже, 

характеризуватиме їх як безпечні. Так, на рис. 5 наведено динаміку середньої 

абсолютної та квадратичної похибок виконання Державних бюджетів 2000–

2013 рр. за доходами та видатками.  
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Рис. 5. Динаміка середньої абсолютної та середньої квадратичної 

похибок виконання Державних бюджетів України  

за доходами та видатками (2000–2013 рр.) 

 

Динаміка середньої абсолютної та квадратичної похибок свідчить про 

недостатню контрольованість умов здійснення бюджетної політики, а отже 

про відсутність достатнього рівня фінансової безпеки держави. 

Обґрунтовано, що оцінюючи результати урядової політики за 

допомогою статистичних показників та інших видів індикаторів, потрібно 

враховувати, що частина з них просто визначається рішенням уряду, тобто 

вимірює параметри урядової політики (всі види державних витрат, формальні 

перешкоди для розвитку бізнесу, монетарна база). Такі показники урядової 

політики не можуть слугувати критеріями вимірювання впливу на економіку 

чи інституції. На певні показники політика має більш безпосередній вплив 

(наприклад, інфляція чи діловий клімат), у той час як ВВП – змінюється в 

результаті складних суспільно-економічних процесів, які не піддаються 

прямому впливові уряду. Окрім цього, результати поточної політики уряду 
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можуть мати як короткострокові, так і довгострокові наслідки (інвестування 

в освіту та фундаментальну науку, стан інфраструктури). 

Ефективність фінансової політики залежить не лише від правильного 

вибору цілей та засобів їхнього досягнення, а також пов’язана із багатьма 

труднощами практичного характеру та залежить від чинників, які 

відображають умови її застосування. До них можна віднести часові лаги 

фіскальної та монетарної політики, асиметричність економічної інформації, 

мінливість економічних очікувань чи неточність прогнозування, 

неоднозначність історичних аналогій або політичну кон’юнктуру. 

У дисертації проаналізовано динаміку окремих фінансових показників, 

що характеризують результативність механізму реалізації фінансової 

політики (табл. 4). 

Таблиця 4 

Динаміка зміни окремих фінансових показників  

соціально-економічного розвитку України у 2007–2014 рр. 

№ 

з/п 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

1 Темп зростання 

(зниження) ВВП, % 

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

2 Доходи зведеного 

бюджету у % до ВВП 

30,5 31,4 29,9 29,1 30,6 31,6 30,4 29,8 

3 Видатки зведеного 

бюджету у % до ВВП 

31,4 32,6 33,7 34,9 32,0 34,9 34,8 32,6 

4 Сальдо зведеного 

бюджету у % до ВВП 

-1,1 -1,5 -4,1 -6,0 -1,8 -3,6 -4,4 -0,4 

5 Частка податкових 

надходжень в доходах 

зведеного бюджету, % 

73,3 76,3 72,1 74,6 84,0 82,9 80,5 78,3 

* дані за І півріччя 2014 року. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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В останні роки спостерігається зниження темпів зростання ВВП, що 

зумовлено скороченням вітчизняного експорту в результаті сповільнення 

розвитку світової економіки. Як наслідок, в Україні скорочується ділова 

активність, спостерігається зменшення частки доходів та видатків зведеного 

бюджету у ВВП, а також ріст бюджетного дефіциту. Частка податкових 

надходжень в доходах зведеного бюджету продовжує залишатися на рівні 

80%. 

Такі ж тенденції спостерігаються і у 2014 році. Зокрема з’ясовано, що 

бюджетно-податкова політика у ІІ кварталі 2014 року залишалася помірно 

жорсткою. Незважаючи на те, що за півроку бюджет був виконаний із 

значним дефіцитом (20,8 млрд. грн. або 3,2% до ВВП) за вирахування виплат 

за боргом сальдо бюджету було профіцитним (0,4% до ВВП). Доходи 

зведеного бюджету в січні-червні становили 224,5 млрд. грн. та були вищими 

на 6,4% порівняно з відповідним періодом 2013 року. Утім, це зростання 

було зумовлене збільшенням неподаткових доходів. Податкові доходи були 

на 0,1% меншими, ніж доходи у відповідному періоді 2013 року, що 

пояснюється зниженням економічної активності та ускладненням 

адміністрування доходів в окремих регіонах країни. Видатки зведеного 

бюджету в січні-червні 2014 року становили 244,3 млрд. грн., що на 2,1% 

більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. В умовах складної 

економічної ситуації пріоритетність зберігалася за фінансуванням видатків 

соціального спрямування. Девальвація гривні призвела до зростання 

боргового навантаження. Державний та гарантований державою борг на 

кінець червня 2014 року становив 821,8 млрд. грн. (57,9% до ВВП), на 40,7% 

більше ніж на початку року.  

Аналіз результативності фінансової політики в Україні дав змогу 

виокремити спектр проблем її реалізації, ключових прорахунків і недоліків у 

контексті існуючих стратегічних векторів та національних пріоритетів.  

Таким чином, результативність та ефективність характеризують різні 

аспекти бюджетної політики. Результативність оцінюється через ефект від 
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проведення політики, програмних заходів, надання послуг та відображається 

як рівень досягнення тієї чи іншої цілі та завдання. Динаміка середньої 

абсолютної похибки свідчить про недостатню контрольованість умов 

здійснення бюджетної політики, а отже про відсутність прийнятного рівня 

фінансової безпеки. 
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Висновки до розділу IV. 

 

За наслідками проведення діагностики результативності механізму 

реалізації фінансової політики в Україні можна зробити такі висновки: 

1. Передумови економічного та соціального успіху будь-якої країни 

залежать від зростання загальної факторної продуктивності (ЗФП). Виявлено, 

що збільшення видатків зведеного бюджету в Україні, у відсотках до ВВП, не 

призводить до збільшення ЗФП. 

2. Для ефективного управління бюджетними коштами важливою є 

оцінка його цільової ефективності (здатності досягати цілі бюджетної 

політики за визначеного стану фінансового середовища). Цільову 

ефективність (результативність) реалізації фінансової політики 

запропоновано оцінювати з допомогою верифікації бюджетів, тобто 

оцінювання їхньої точності та обґрунтованості. Для цього визначається 

відсоток недовиконання (перевиконання) плану, а узагальнюючою оцінкою 

слугує середня похибка. Тенденція до зменшення середньої похибки буде 

свідчити про відносну контрольованість умов реалізації фінансової політики, 

а, отже, характеризуватиме їх як безпечні. Динаміка середньої абсолютної та 

квадратичної похибок в Україні, протягом останніх років, свідчить про 

недостатню контрольованість умов здійснення бюджетної політики, а отже 

про відсутність достатнього рівня фінансової безпеки держави. 

3. Оцінюючи результати урядової політики за допомогою статистичних 

показників та інших видів індикаторів, потрібно враховувати, що частина з 

них просто визначається рішенням уряду, тобто вимірює параметри урядової 

політики (всі види державних витрат, формальні перешкоди для розвитку 

бізнесу, монетарна база). Такі показники урядової політики не можуть 

слугувати критеріями вимірювання впливу на економіку чи інституції. На 

певні показники політика має більш безпосередній вплив (наприклад, 

інфляція чи діловий клімат), у той час як ВВП – змінюється в результаті 

складних суспільно-економічних процесів, які не піддаються прямому 
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впливові уряду. Окрім цього, результати поточної політики уряду можуть 

мати як короткострокові, так і довгострокові наслідки (інвестування в освіту 

та фундаментальну науку, стан інфраструктури). 

4. Ефективність фінансової політики залежить не лише від правильного 

вибору цілей та засобів їхнього досягнення, а також пов’язана із багатьма 

труднощами практичного характеру та залежить від чинників, які 

відображають умови її застосування. До них можна віднести часові лаги 

фіскальної та монетарної політики, асиметричність економічної інформації, 

мінливість економічних очікувань чи неточність прогнозування, 

неоднозначність історичних аналогій або політичну кон’юнктуру. 

5. В останні роки спостерігається зниження темпів зростання ВВП, що 

зумовлено скороченням вітчизняного експорту в результаті сповільнення 

розвитку світової економіки. Як наслідок, в Україні скорочується ділова 

активність, спостерігається зменшення частки доходів та видатків зведеного 

бюджету у ВВП, а також ріст бюджетного дефіциту. Частка податкових 

надходжень в доходах зведеного бюджету продовжує залишатися на рівні 

80%. 

6. Бюджетно-податкова політика у ІІ кварталі 2014 року залишалася 

помірно жорсткою. Незважаючи на те, що за півроку бюджет був виконаний 

із значним дефіцитом (20,8 млрд. грн. або 3,2% до ВВП) за вирахування 

виплат за боргом сальдо бюджету було профіцитним (0,4% до ВВП). Доходи 

зведеного бюджету в січні-червні становили 224,5 млрд. грн. та були вищими 

на 6,4% порівняно з відповідним періодом 2013 року. Утім, це зростання 

було зумовлене збільшенням неподаткових доходів. Податкові доходи були 

на 0,1% меншими, ніж доходи у відповідному періоді 2013 року, що 

пояснюється зниженням економічної активності та ускладненням 

адміністрування доходів в окремих регіонах країни. Видатки зведеного 

бюджету в січні-червні 2014 року становили 244,3 млрд. грн., що на 2,1% 

більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. В умовах складної 

економічної ситуації пріоритетність зберігалася за фінансуванням видатків 
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соціального спрямування. Девальвація гривні призвела до зростання 

боргового навантаження. Державний та гарантований державою борг на 

кінець червня 2014 року становив 821,8 млрд. грн. (57,9% до ВВП), на 40,7% 

більше ніж на початку року. 
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РОЗДІЛ V. ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВОГО ВПЛИВУ НА 

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

5.1. Тенденції світового соціально-економічного розвитку та їх 

вплив на фінансову політику в Україні 

 

У 2014 році світова економіка продовжує розвиватися достатньо 

пристойними темпами. Так, приріст світового ВВП за прогнозами досягне в 

цьому році 3,7%. Поряд з цим, зберігаються серйозні проблеми, пов’язані з 

драматичним ростом бюджетних дефіцитів різних країн, включаючи 

найбільш розвинені. Все це свідчить про існування низки ризиків, які можуть 

вплинути на погіршення ситуації. 

По-перше тривалий період низьких відсоткових ставок провокує 

інвесторів шукати більш дохідні активи, а фінансові ринки, можливо, надто 

оптимістично сприймають майбутнє. Ці ризики не слід перебільшувати, але 

директивні органи, безсумніву повинні здійснювати їх постійний моніторинг. 

Макропруденційні інструменти є зручними засобами для зменшення ціх 

ризиків; однак питання щодо потенціалу вирішити поставлене завдання 

залишається відкритим. 

По-друге, геополітичні ризики стали більш актуальними. Наслідки криз 

покищо не розповсюдилися за межі охоплених кризою країн. Однак 

очевидно, що це може змінитися в майбутньому, з серйозними наслідками 

для світової економіки. 

По-третє, існує ризик, що відновлення в зоні євро забуксує, що попит 

додатково ослабне і що низька інфляція перейде у дефляцію. Хоча це не 

розглядається в якості базового сценарію, це може бути найбільшою 

проблемою для світової економіки. 

У зв’язку із цим можна зробити низку висновків для економічної 

політики. У країнах з розвиненою економічкою заходи політики повинні 

бути направлені на подолання як наслідків кризи, так і на низького 
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потенційного росту. Одним з основних напрямів діяльності є покращення 

стану банківських балансів, але в низці країн, надмірний обсяг боргу 

компаній і домогосподарств залишається серйозним наслідком кризи. Поки 

попит залишається слабким, необхідною умовою для підвищення 

потенційних темпів росту все ще є мягка грошово-кредитна політика та 

низькі відсоткові ставки. 

Низькі темпи відновлення в зоні євро викликали нові суперечки про 

курс податково-бюджетної політики. Низькі спреди за суверенними 

облігаціями свідчать про те, що бюджетна консолідація, проведене за останні 

декілька років, зміцнила впевненість фінансових інвесторів у стійкості 

динаміки державних фінансів. Це не означає відсутність потенціалу для 

викорситання податково-бюджетної політики з метою підтримки відновлення 

економіки. Зокрема інвестиції в інфраструктуру навіть фінансовані за 

рахунок позикових коштів, можуть бути виправданими і допомагати 

стимулювати попит в короткостроковій перспективі і пропозицію в 

середньостроковій перспективі. Крім того, якщо відновленення зупиниться, 

важливо бути готовими прийняти додаткові заходи. 

Враховуючи це, завданням як для країн з розвиненою економікою, так і 

для країн з ринками, що формуються полягає в тому, щоб вийти за рамки 

загальної мантри ―проведення структурних реформ‖ і визначити реформи, які 

одночасно необхідні і політично здійснені. Можливо, більш загальне 

завдання для директивних органів полягає в тому, щоб відновити довіру, 

сформулювати чіткий план як подолання наслідків кризи, так і вирішення 

проблем низького потенційного росту. 

Серед країн з ринками, що формуються можливості для здійснення 

заходів макроекономічної політики з метою підтримки росту у випадку 

необхідності відрізняються між країнами та регіонами, але в країнах, що 

стикаються із зовнішніми факторами вразливості, цей потенціал обмежений. 

Поряд з цим слід згадати про деякі середньострокові проблеми, що 

виникли ще до кризи, такі як вплив старіння населення на трудові ресурси та 
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слабкий ріст загальної факторної продуктивності, знову виходять на передній 

план і вимагають вирішення. Це також актуалізує необхідність структурних 

реформ. 

Прогноз пожвавлення росту як в розвинених країнах так і країнах з 

ринками, що формуються в кінці 2014 року і в 2015 році обумовлюється 

різними факторами. Перші – властиві конкретній країні – поступове усунення 

структурних перепон для росту. Другі – глобальні – лібералізація глобальних 

фінансових умов та підвищення внутрішнього попиту зі сторони розвинених 

країн. Хоча прогнозоване зниження цін на непаливні біржові товари викличе 

деяке погіршення умов торгівлі для чистих експортерів біржових товарів 

(Див. табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Темпи економічного росту в основних регіонах та провідних країнах 

світу в 1992–2015 рр. 

Країна та регіони Темпи приросту ВВП в постійних цінах, у 

відсотках до попереднього року 

В 

середньому 

за період: 

1992–2007 

рр. 

2013 р. 2014 р. 2015
1
 р. 

Світове господарство 

в цілому 

3,7 3,3 3,3 3,5 

Країни з розвиненою 

ринковою економікою 

2,7 1,3 1,8 2,4 

в тому числі     

США 3,2 2,2 2,4 3,6 

Єврозона 2,1 -0,5 0,8 1,2 

Японія 1,1 1,6 0,1 0,6 
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Країни, що 

розвиваються та 

держави з ринками, 

що формуються 

5,1 4,7 4,4 4,3 

в тому числі за 

регіонами: 

    

Азія 8,0 6,6 6,5 6,4 

в тому числі     

Китай 10,7 7,8 7,4 6,8 

Індія 6,6 5,0 5,8 6,3 

Латинська Америка 3,4 2,8 1,2 1,3 

в тому числі     

Бразилія 3,0 2,5 0,1 0,3 

Мексика 3,0 1,4 2,1 3,2 

Ближній Схід та 

Північна Африка 

4,4 2,2 2,8 3,3 

Африка південніше 

Сахари 

4,2 5,2 4,8 4,9 

Центральна та Східна 

Європа 

3,9 2,8 2,7 2,9 

СНД 1,8 2,2 0,9 -1,4 

в тому числі     

Росія 1,8 1,3 0,6 -3,0 

1
 Прогноз. 

Джерело: World Economic Outlook, IMF, April 2014. 

На економічний, соціальний і політичний розвиток у останній чверті 

ХХ – на початку ХХІ століття дедалі більше впливає глобалізація – форма 
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вираження процесу становлення постіндустріального способу 

виробництва.
199

 

Аналіз теорії і практики економічного розвитку дає змогу виділити 

найхарактерніші ознаки глобалізації, а саме: 

1) стихійний характер здійснення та спрямованість на реалізацію 

короткострокових інтересів розвинутих країн, загальний виграш яких 

від високого рівня відкритості національних економік перевищує їхні 

втрати; 

2) поглиблення нерівномірності розвитку та посилення диспропорцій 

світової економіки, розширення експансії транснаціонального капіталу, 

нарощування панівних позицій розвинутих країн на глобальних ринках 

товарів, послуг; 

3) ігнорування соціально-економічної, культурної, історичної специфіки 

розвитку національних економік, яка обмежує історичні альтернативи; 

4) обмеження національного суверенітету та посилення диктату з боку 

міжнародних фінансових інституцій, послаблення ролі держави в 

регулюванні національних економік і соціальному захисті, загострення 

глобальних проблем; 

5) пріоритет ідеології ринкового фундаменталізму, що породжує загрозу 

духовного збідніння людства, втрати національної ідентичності, 

стандартизації й уніфікації національних культур, звичаїв, поширення 

масової культури та споживацького ставлення до природи.
200

 

Розуміння сутності, змісту й характеру спрямування, а також причин 

суперечливості процесів формування глобалізованого у масштабах планети 

суспільства, можливого позитивного й негативного впливу цих процесів на 

долю окремих держав та їх громадян має сприяти формуванню більш 

виваженої фінансової політики держави.
201
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2009. – С. 95-106. С. 95 
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Яким би уніфікуючим не був вплив глобалізації, очевидно, що 

відповіді на цей вплив можуть бути в значній мірі різними, породжуючи 

реальне багатоманіття сучасного світу. Все це говорить про те, що сучасний 

капіталізм зазнає впливу потужного процесу ―гібридизації‖ (але не 

уніфікації)
202

. 

Глобалізація соціально-економічного розвитку, яка стає суттю 

сучасних господарських процесів, має двоїстий характер і дві форми 

виявлення. З одного боку, глобалізація - це форма глобальної інтеграції, що 

має природний, об'єктивний характер, оскільки її результатом є глобальна 

кооперація, яка сприяє зростанню світових продуктивних сил та підвищенню 

ефективності глобального виробництва. З другого боку, глобалізація 

світового виробництва та світової економіки – система глобалізації – має 

штучний, силовий, суб'єктивно зацікавлений характер. 

У боротьбі зазначених двох форм глобалізації виробництва та 

економіки на нинішньому етапі розвитку провідна роль належить силовій 

глобалізації й системі глобалізму. Щоб стати реальною та ефективною 

альтернативою системі світового соціалізму глобальний капіталізм - 

глобалізм перехопив і реалізував (на більш ефективному рівні) функцію 

соціалізації розвитку й узяв її під глобальний контроль.
203

 

Ключовою подією у сфері державних фінансів 2010 р. була розробка й 

ухвалення Податкового кодексу України
204

.
205

 

На світову фінансово-економічну кризу уряди всіх країн реагували 

розробкою масштабних антикризових програм, обов'язковою складовою яких 

були заходи податкового регулювання. З огляду на використані для реалізації 
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цих заходів інструменти можна говорити про три види антикризової 

податкової політики: стимулюючу, підтримуючу й компенсаторну
206

. 

Основними інструментами стимулюючої антикризової податкової 

політики є зниження ставок податків на доходи фізичних осіб і ПДВ, а також 

збільшення стандартних і спеціальних податкових вирахувань із метою 

стимулювання сукупного попиту, розширення податкових пільг для 

інвестиційної й науково-дослідної діяльності – підвищення амортизаційної 

премії, надання податкових кредитів на інвестиції в основні засоби і НДДКР. 

Зазвичай ці пільги мали обмежену сферу й термін застосування. 

Основними інструментами підтримуючої антикризової податкової 

політики є відстрочки й розстрочки сплати податків, зміни механізму й 

термінів перенесення збитків при розрахунку податку на прибуток 

корпорацій (підприємств), підвищення неоподатковуваного мінімуму 

(стандартних знижок) з податку на доходи фізичних осіб, скорочення терміну 

повернення переплачених податків, у т. ч. надання відшкодування з ПДВ, 

зменшення (скасування) авансових платежів, певною мірою зниження ставок 

окремих податків тощо. 

Компенсаторна податкова політика реалізується з допомогою таких 

інструментів, як підвищення ставок окремих податків, удосконалення 

податкового адміністрування, посилення боротьби з порушеннями 

податкового законодавства. 

Поряд із відмінностями в реалізації антикризової податкової політики в 

різних країнах проведений аналіз дає змогу встановити й загальні підходи до 

її реалізації. Серед них: 

- поєднання податкових інструментів, спрямованих на зупинення 

падіння економіки, із заходами, націленими на збільшення бюджетних 

доходів (чи зменшення масштабів їх скорочення); 
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- відмова від радикальних змін у системі оподаткування, що 

пояснюється небезпекою непрогнозованої реакції економічних агентів; 

- відмова від індивідуальних преференцій і заходів підтримки, оскільки 

вони не стимулюють до пошуку шляхів виходу із кризи, блокують дію 

ринкових механізмів перерозподілу ресурсів, підвищують ризик 

неефективного використання державних коштів; 

- переважне застосування інструментів податкового регулювання, 

спрямованих на підтримку фінансового стану економічних агентів – суб'єктів 

господарювання реального сектору економіки; 

- в арсеналі засобів податкового стимулювання – переважне 

використання інструментів стимулювання інвестиційної активності; 

- в арсеналі засобів компенсаторної податкової політики – переважне 

використання тих її інструментів, які не можуть помітно позначитися на 

підприємницькій активності більшості економічних агентів, а також тих, які 

спрямовані на збільшення податкового навантаження на високодохідні групи 

населення та обмеження демонстративного споживання; 

- зближення засобів податкового регулювання, що використовуються 

країнами з ліберальною англосаксонською та соціально орієнтованою 

континентально-європейською моделями податкової системи; 

- підвищення вимог до податкової дисципліни, застосування 

жорсткіших заходів щодо приховування оподатковуваних доходів за 

кордоном, активізація антиофшорного регулювання.
207

 

Уряд України інтенсивно працює над розв’язанням проблем, що 

гальмують розвиток реального сектору економіки. Це передбачає: 

- подальшу оптимізацію податкового навантаження та пакету заходів 

монетарного й фіскального стимулювання реального сектору; 

- формування системи державного замовлення, орієнтованого на 

підтримку інноваційно-перспективних і конкурентоспроможних 
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виробництв, обмеження непродуктивних витрат державного 

сектору; 

- запровадження ефективних інституційних і фінансових механізмів 

державно-приватного партнерства, насамперед у реальному секторі 

економіки
208

.  

Експерти МВФ справедливо вказують на те, що швидке накопичення 

державних боргів і нарощування бюджетних дефіцитів змінили характер 

глобальних ризиків; фактори вразливості тепер в основному повязуються зі 

стійкістю балансів органів державного управління209. 

В багатьох країнах коефіцієнти бюджетного дефіциту і державного 

боргу різко підвищились у звязку з реакцією бюджету у відповідь на кризу. 

Усвідомлюючи ці ризики, МВФ закликає уряди цих країн розробити 

стратегію податково-бюджетної політики.210 

Коли відчувається недостача фінансування, країни, що розвиваються 

повинні використати інноваційні підходи для мобілізації капіталу. (облігації 

Брейді в 1989 році). До числа інноваційних ринкових механізмів 

фінансування, які могли б бути використані країнами, що розвиваються: 

облігації для діаспор, секюритизація майбутніх потоків, облігації індексовані 

за результатами діяльності.211 

У світовій економіці відбуваються якісні зміни у сфері державних 

видатків, обумовлені її вступом, перш за все країн-лідерів, у 

постіндустріальну епоху.
212

 

1. Капіталізм пройшов індустріальну стадію, і тенденції, 

породжені індустріалізацією, вичерпали свою силу 

(створення революційних інновацій). 
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2. В розвинених країнах завершилася урбанізація та 

демографічний перехід: населення майже не росте, але старіє. 

3. В розвинених країнах всюди встановилися демократичні 

політичні системи з загальним виборчим правом при 

наявності домінуючого середнього класу – продукту 

соціального вирівнювання.
213

 

4. Зазнали невдачі усі глобальні соціальні проекти, засновані на 

ідеях індустріальної епохи, що претендували на альтернативу 

капіталізму, ринковій економіці та демократії. 

5. Після Другої світової війни цілий ряд країн добився успіху в 

наздоганяючому розвитку, спираючись на активне втручання 

держави в економіку. Коли ж вони наблизилися до рівня 

розвитку останніх, то моделі наздоганяючого розвитку 

вичерпали себе.
214

 

6. Конкурентні переваги наздоганяючих країн включали, 

зокрема, істотно більш низькі державні видатки. Одних 

переваг в технологіях, порядку, законослухняність, 

компетентності виявилося недостатньо. 

7. Глобалізація штовхає до скорочення державних видатків. 

Для України одним із актуальних завдань є фінансова децентралізація. 

Існуюча в Україні система державного управління залишається в цілому 

неефективною, внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і 

відірваною від людей, що суттєво гальмує проведення соціально-

економічних і політичних перетворень. Враховуючи це, важливе значення 

має проведення адміністративної реформи, пріоритетом якої є розвиток 

місцевого самоврядування. 

До головних напрямків реформування системи державного управління 

в Україні відносять: створення нової правової бази, що регламентуватиме 
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державне управління в Україні; формування нових інститутів, організаційних 

структур та інструментів здійснення державного управління; кадрове 

забезпечення нової системи державного управління; зміцнення та 

формування нових фінансово-економічних основ функціонування 

державного управління; наукове та інформаційне забезпечення системи 

державного управління, формування механізмів наукового та інформаційного 

моніторингу її функціонування. 

В умовах переходу економіки України на ринкові засади 

функціонування надзвичайно гостро постала проблема фінансового 

забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Місцевій владі задля 

ефективного виконання своїх функцій обов’язково необхідна організаційна 

та фінансова автономія, тобто реальна спроможність вирішувати питання 

місцевого значення, приймаючи управлінські рішення та забезпечуючи їх 

належними засобами (фінансовими, матеріальними, кадровими тощо). 

Виконавчі органи місцевого самоврядування здійснюють свою 

діяльність на підставі затверджених відповідними радами програм соціально-

економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст та цільових програм з 

інших питань самоврядування. Це потребує розробки стратегії виконання 

комунально-управлінської діяльності, яка повинна формуватись та 

виконуватись владними структурами з ціллю задоволення потреб та інтересів 

територіальних громад, через виконання функцій комунального управління. 

Підвищення інтересу до регіональної проблематики та місцевого 

самоврядування є однією з суттєвих ознак українського сьогодення. Важливе 

значення при цьому набуває оцінка фінансової спроможності кожного 

регіону підвищувати свої шанси щодо забезпечення сталого розвитку 

територіальних громад. Питання фінансового забезпечення муніципального 

розвитку та його оцінки достатньо широко висвітлені у працях вітчизняних 

та зарубіжних науковців. Разом з тим, в економічній літературі недостатньо 

досліджені методичні підходи до розробки та реалізації стратегії управління 
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фінансовими ресурсами місцевого самоврядування взагалі, і органів 

місцевого управління зокрема. 

На даний час в Україні немає офіційно затверджених наукових 

програм, які б досліджували сотні нюансів соціального, комунального, 

бюджетного, демографічного, етнічного характеру, пов’язаних із новими 

принципами формування місцевих громад, із перерозподілом повноважень і 

обов’язків органів влади. 

Важливе значення в цих умовах має розробка принципово нового, 

науковообгрунтованого, механізму стратегічного управління фінансовими 

ресурсами місцевого самоврядування, що базується на принципах 

самоуправління, самофінансування та самозабезпечення і водночас зберігає 

цілісність і єдність всіх ланок народно-господарського комплексу країни. 

Згідно з частиною першою ст. 140 Конституції України, місцеве 

самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 

міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України. Місцеве самоврядування як засада 

конституційного ладу виступає одним з найважливіших принципів 

організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним 

атрибутом будь-якого демократичного ладу. 

В статті 2, закону про місцеве самоврядування зазначено, що місцеве 

самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна 

здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання 

у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України
215

. 

                                                 
215

 ЗАКОН УКРАЇНИ ―Про місцеве самоврядування в Україні‖ // Відомості Верховної Ради України. — 

1997. — № 24. — Ст. 170. 



 268 

Європейська Хартія місцевого самоврядування пропонує трактувати 

останнє, як право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах 

закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних 

справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення з 

врахуванням принципів раціональності, ефективності та ощадливості
216

. 

Місцеве самоврядування в Україні базується на комунальній формі 

власності, основу якої згідно з ч. 1 ст. 142 Основного Закону України 

становить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 

земля, природні ресурси. Наявність комунальної власності за умов її 

раціонального та ефективного використання дозволяє досягнути належного 

рівня економічного розвитку на самоврядній території. Для цього виконавчі 

органи сільських, селищних, міських рад відповідно до ст. 29 Закону України 

―Про місцеве самоврядування в Україні‖ здійснюють широкі повноваження 

щодо управління комунальною власністю. 

Органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної 

економічної політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони 

можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. Обсяг 

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає функціям, 

передбаченим конституцією або законом. Принаймні частина фінансових 

ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих 

податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в 

межах закону. Надання дотацій не скасовує основоположну свободу органів 

місцевого самоврядування проводити свою політику в межах їхньої власної 

компетенції. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу органи 

місцевого самоврядування мають доступ до національного ринку капіталу в 

межах закону. 

Необхідно розрізняти фінансові ресурси виконавчих органів місцевого 

самоврядування і місцевого самоврядування в цілому. У світовій, як і 
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вітчизняній, практиці головними джерелами фінансових ресурсів органів 

місцевого самоврядування є місцеві податки, трансферти та позики. В цей же 

час фінансовий потенціал місцевого самоврядування визначається обсягом 

фінансових ресурсів, яким володіють господарюючі суб’єкти, фінансово-

кредитні установи, громадські організації, населення, регіональні органи 

державної влади. Основними чинниками його зростання є: зменшення 

податкового тиску на виробництво, зміна політики доходів у державі з метою 

залучення до інноваційно-інвестиційних процесів населення як масового 

інвестора, відновлення довгострокового банківського кредитування і т.д. 

Важливе значення для збільшення фінансових можливостей органів 

місцевого самоврядування має використання ними боргових джерел 

фінансових ресурсів. В даному контексті мова, перш за все, іде про 

банківські кредити, емісію цінних паперів, державні гарантії, кредиторську 

заборгованість органу влади тощо. 

При використанні такого джерела фінансування важливим є 

проведення оцінки кредитоспроможності органу влади, що пропонують 

здійснювати за формулою
217

: 
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де, 
n

k – коефіцієнт кредитоспроможності в році n(показує в скільки 

разів необхідно скоротити видаткову частину бюджету, щоб забезпечити 

гарантоване погашення боргу в цьому році); 
n

P  – плановані непроцентні 

видатки бюджету в році n; 
n

D  – прогнозовані доходи бюджету в році n; 
n

PG  

– розмір погашення розширеного боргу в році n. 

При значенні k до 1,20 – адміністрація органу влади кредитоспроможна 

і в стані залучати нові позики як на рефінансувння боргу, так і на його 

збільшення без непокою за свою фінансову стійкість. При k більше 1,20 і 

менше 1,35 – кредитоспроможна, але має право залучати позики лише на 
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рефінансування боргу. При k більше 1,35 – орган влади 

некредитоспроможний. 

Існує коефіцієнт загальної кредитоспроможності і 

кредитоспроможності на конкретний рік. Негативне значення першого 

означає, що бюджетна система регіону в кризі і її необхідно терміново і 

серйозно фінансово оптимізовувати; другого – не варто позичати даній 

адміністрації кошти з терміном повернення в цьому році. 

Весь простір рішень, що приймаються органами місцевого 

самоврядування ділиться на декілька категорій: стратегічні, управлінські та 

оперативні. Основне завдання стратегічних рішень – визначення 

довготермінових цілей(орієнтирів) діяльності з врахуванням як внутрішніх 

так і зовнішніх можливостей щодо використання та розподілу ресурсів. 

Стратегічне управління фінансовими ресурсами місцевого 

самоврядування – це ланцюжок інформаційно-аналітичних процедур, що 

складається з 4-х ключових ланок: стратегічна діагностика(для прийняття 

стратегічних рішень необхідним є точний діагноз не тільки соціально-

економічного стану муніципального утворення, але і екологічної ситуації в 

регіоні); вибір стратегічних цілей(вони виникають як компроміс 

можливостей, обмежень та амбіцій, а потім перевіряються на доцільність 

шляхом аналізу стратегічних альтернатив, оцінки вигод та ризику, 

пов’язаних з реалізацією тієї чи іншої стратегії); стратегічне планування(між 

поточним станом і тим, яке муніципальне утворення прагне досягнути існує 

розрив, який заповнюється плануванням і реалізацією проектів, що 

забезпечують здійснення змін, які ведуть до накресленої цілі); стратегічний 

контролінг(моніторинг процесу реалізації стратегії за ключовими 

показниками та її коректування чи перегляд). 

Для цілеспрямованого управління фінансовими ресурсами 

територіальних громад необхідно мати узгоджені на рівні регіону аналітичні 

показники – індикатори успішної діяльності. Ця система вибраних 

показників повинна надавати управлінцям інформацію про те, як іде 
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просування до цілі чи навпаки попереджувати про погіршення ситуації. Це 

важливий інструмент, що дозволяє реалізувати обрану стратегію розвитку 

місцевого самоврядування. Завдяки ньому можна провести: оцінку 

результатів соціально-економічної діяльності муніципального утворення за 

певний період; аналіз тенденцій регіонального розвитку; коригування заходів 

програми соціально-економічного розвитку згідно з отриманими 

результатами. 

Для побудови системи показників оцінки ефективності 

стратегічного управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування 

можна скористатися концепцією так званого стійкого росту. Під ним 

розуміють таку модель соціально-економічного розвитку, яка забезпечує 

життєві потреби нинішнього покоління і не відбирає такі можливості у 

майбутніх покоління через вичерпання природних ресурсів та деградацію 

навколишнього середовища. 

Дана концепція для оцінки соціальної, економічної та екологічної 

складової розвитку пропонує застосовувати показники якості життя людей, 

що обєднуються у п’ять груп: показники якості населення(тривалість життя, 

природний рух населення, шлюби та розлучення, рівень освіти, кваліфікація 

та ін.); показники добробуту(рівень життя) населення (реальні доходи та 

витрати, їх диференціація, рівень споживання товарів і платних послуг, 

рівень охорони здоровя, культури тощо); показники якості соціальної 

сфери(соціальна безпека) (рівень зайнятості, соціального захисту, умов праці, 

фізичної та майнової безпеки, рівень корумпованості владних структур 

тощо); показники якості навколишнього середовища(довкілля) (забруднення 

повітря, води, землі і т.ін.); показники якості фінансового 

забезпечення(доходи і витрати місцевих бюджетів,офіційні трансферти). 

Доводиться констатувати, що в Україні побутує патерналістська 

концепція прав людини. Формально місцеве самоврядування повністю 

належить міським і сільським територіальним громадам, а фактично 

перебуває під контролем державних органів, які нерозвиненість структури і 
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традицій демократичного самоврядування використовують на власну 

користь. Можна сподіватися, що під впливом загальнодемократичних 

перетворень у суспільстві, Україна перейде від номенклатурно-

бюрократичної, традиціоналістської до європейської ліберально-

демократичної моделі місцевого самоврядування, що передбачає: право 

місцевої влади провадити діяльність винятково в інтересах своєї 

територіальної спільноти; достатність ресурсів місцевої влади, що дає змогу 

виконувати власні й делеговані державою функції. 

Місцеве самоврядування, сьогодні, немає сталих джерел формування 

фінансових ресурсів, а власні доходи, як і надходження коштів з державного 

бюджету, не є достатніми для забезпечення нормального соціально-

економічного розвитку. Таким чином, існує об’єктивна необхідність у 

продовженні поглиблених досліджень теоретичних і практичних проблем 

фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування, що повинне 

забезпечити становлення України як високорозвинутої, правової, 

цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної 

стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим 

учасником світових та європейських процесів. 

Одним із наслідків глобалізації, на який звертають увагу науковці, є 

скорочення можливостей національної бюджетно-податкової політики, що 

пов’язано з підвищенням міжнародної мобільності капіталів унаслідок 

зниження політичних, економічних, правових і культурних відмінностей між 

країнами. Це актуалізує проблематику захисту власного виробника та ринку 

інвестицій, розробки адекватних податкових стимулів та вдосконалення їх 

правового регулювання. 

Від моменту здобуття Україною незалежності здійснення державної 

фінансової політики постійно супроводжується хронічним дефіцитом 

фінансових ресурсів. Незважаючи на достатньо велику кількість досліджень, 

покликаних знайти вихід з цієї ситуації, вище згадана проблема все ще не 

дочекалася свого системного вирішення. 
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Відомо, що одним із найдієвіших важелів стимулювання розвитку 

економіки є податки й оподаткування. Тому не випадково, що потенціал 

податкової системи як ―вбудованого регулятора‖ активно використовують 

різні країни з метою забезпечення сталого економічного розвитку. У цьому 

сенсі не є винятком й Україна, де пошук і застосування ефективних 

податкових інструментів розглядається як невід’ємна передумова і потужний 

засіб реформування національної економіки. 

Делегуючи податковій системі тільки завдання отримання і 

зосередження в руках держави фінансових ресурсів, тобто використовуючи 

податкову систему виключно як інструмент фіскальної політики, держава 

ризикує в майбутньому втратити можливі джерела доходів, оскільки, 

ігноруючи регулюючі впливи податків, держава не враховує реакцію 

платників податків на дестимулюючі ефекти оподаткування. 

Враховуючи це, актуальним є продовження наукових пошуків у даному 

напрямі з обов’язковим врахуванням специфіки глобалізаційного сьогодення, 

що характеризується загостренням конкурентної боротьби за інвестиційні 

ресурси, з метою фінансового забезпечення інноваційного розвитку та 

активним використанням для цього податкової політики. 

Розглядаючи сучасний фінансовий стан в Україні в контексті переходу 

національної економіки на інноваційний шлях розвитку, можна припустити, 

що фінансові ресурси державного бюджету в найближчі роки будуть досить 

обмеженими. Тому головним напрямом державного фінансування, на 

переконання низки вітчизняних вчених, має стати податкове стимулювання 

інноваційної діяльності. При цьому основна проблема, яка заважає 

становленню умов сприяння інноваційному розвитку, полягає, перш за все, в 

слабкості політики держав щодо підтримки відтворення виробничого 

капіталу, що не може бути вирішена лише в площині надання державою 

більших свобод приватному капіталу. Рішення бачиться в створенні 

вертикально інтегрованих структур, співставних за концентрацією 

промислового капіталу та інвестицій з провідними транснаціональними 
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компаніями (ТНК) світу. Для цього необхідно залучити фінансові та технічні 

ресурси останніх, що можливе лише за умови перемоги України в 

конкурентній боротьбі за податкові преференції глобальних учасників 

економічної діяльності. 

Протягом останніх десятиліть владні структури України, здійснюючи 

податкову політику, використовують обмежений набір інструментів 

податкового стимулювання, який на практиці зводиться виключно до 

надання тих чи інших податкових пільг. Це особливо негативне явище в 

умовах прискорення інтеграційний процесів та великої динамічності 

економічних процесів, що підлили вогонь у постійно існуючий конфлікт 

інтересів держав за доходи та інвестиції. 

Нині необхідний новий підхід до оподаткування, яке має суттєве 

значення для вибору суб’єктом господарювання, по-перше, свого статусу 

(резидент чи нерезидент), по-друге, місця прояву своєї ділової активності та 

розміщення капіталу. В цих умовах податково-правові заходи, що є одними з 

найдієвіших способів ―відстоювання своїх інтересів‖, здобувають особливого 

значення. 

Враховуючи це, метою дослідження є: 1) обґрунтування необхідності 

трансформації погляду на податкове стимулювання при визначенні цілей, 

розробки механізму та реалізації податкової політики; 2) розробка концепції 

стратегії конкурентної поведінки в сфері оподаткування. 

Головним пріоритетним напрямом розвитку вітчизняної економіки у 

глобальних координатах на найближче десятиріччя є стрімке нарощування 

національного інноваційного потенціалу для забезпечення конкурентних 

переваг вітчизняних суб’єктів господарювання та їх готовності до постійних 

змін в умовах техноглобалізму. Сьогодні статистичні дані підтверджують, що 

українська інноваційна система у порівнянні з розвинутими та новими 

індустріальними країнами демонструє вкрай слабкі позиції як на 

внутрішньому, так і міжнародних ринках. Слабкими елементами української 

національної інноваційної системи є і відсутність гнучких механізмів 
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стимулювання комерціалізації інновацій, потужного фінансового 

забезпечення, ефективних зв’язків між суб’єктами національної інноваційної 

системи та інше, що не дозволяє результати наукової діяльності оперативно 

втілювати у конкурентоспроможні наукомісткі продукти. 

Одним із найпоширеніших у світовій практиці напрямів державного 

управління інноваційною діяльністю є податкове стимулювання. За формою 

впливу на інноваційну діяльність воно належить до непрямих методів 

державного управління, а його сутність полягає у відмові держави від 

частини податкових надходжень в обмін на зростання обсягу інноваційної 

продукції з урахуванням визначених державних пріоритетів. У свою чергу 

зростання обсягів такої продукції приводить до збільшення суми податкових 

надходжень. За умови, коли останнє перевищує суму наданих податкових 

пільг, податкове стимулювання стає економічно вигідним як для суб’єктів 

інноваційної діяльності, так і для держави. 

Це підтверджує факт, існування в наукових та владних колах України, 

звуженого уявлення про функціональність податкової системи, коли аналіз її 

дієвості здійснюється в системі координат ―податкове регулювання 

(стимулювання) – податкова пільга – втрата фінансових можливостей 

бюджетної системи‖. 

Для переосмислення цієї проблеми доцільно звернутися до доктрини 

податкового права, де під податковим стимулом розуміються заходи, що 

проводяться уповноваженим публічним суб’єктом з метою спровокувати 

платника податків, іншого учасника податкових правовідносин до визначеної 

моделі поведінки. Як випливає з цього визначення, метою податкового 

стимулювання є моделювання поведінки платника податків, провокування 

його на певні дії, вибір ним того чи іншого статусу, тієї чи іншої території 

для своїх діяльності. Керуючись цим, можна зробити висновок, що держава 

шляхом проведення податкової політики, використовуючи податкові 

стимули може зацікавлювати іноземні компанії не лише здійснювати 

інвестування в окремі країни, але і реєструватися там як платники податків. 
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Податкове стимулювання реалізується за допомогою спеціальних 

інструментів, до числа яких відносяться: встановлення визначених форм 

податків та податкових пільг, видів податкових режимів, процедур 

податкового адміністрування; полегшення умов виконання податкових 

обов’язків чи скорочення їх кількості, забезпечення ―стандартів розгляду‖ 

податкових спорів, єдиних підходів до оцінки податковажливих фактів 

різними державними органами, що покликані забезпечувати виконання 

податкового законодавства. 

За територією, на яку початково спрямовано стимулювання, можна 

виділити наступні типи податкових стимулів: глобальні; регіональні (в 

розумінні регіону світового простору); внутрішньодержавні; локальні 

(регіони окремих країн). Слід зазначити, що в цілому ця цілком очевидна 

класифікація релевантна типам податкової конкуренції, що виникає між 

суб’єктами визначеного рівня (публічно-правовими утвореннями). 

Податкові стимули, як правило, повинні бути орієнтовані на 

підвищення якості життя, збереження людських ресурсів, національного 

багатства та примноження суспільно важливих цінностей. Але глобальна 

економіка існує в умовах обмежених ресурсів (скажімо, інвестиційних, 

сировинних, біологічних), а тому податкове стимулювання здійснюється в 

умовах конфлікту інтересів, у момент кризи достатньо гострого, що і є 

джерелом податкової конкуренції країн. 

Свою першу доповідь про податкову конкуренцію Організація 

економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) опублікувала вже в 1998 році. 

Увага організації була зосереджена на податковій конкуренції з врахуванням 

географічної мобільності діяльності (фінансова та інші сфери послуг). Чи 

збирається ОЕСР обмежувати податкову конкуренцію, націлену на всі 

інвестиції, поки що точно не відомо. Найбільший інтерес у цьому зв’язку 

викликає податкове стимулювання виробничої діяльності, включаючи 

інноваційну. Відсутність чіткої позиції міжнародних організацій з цього 

питання створює сприятливі умови для активного реформування податкової 
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системи, вдосконалення податкової політики в напрямі зацікавлення 

діяльності в Україні як іноземних інвесторів, так і потенційних ―якісних‖ 

платників податків, що може суттєво збільшити бюджетні можливості 

України. 

Перемогти в боротьбі за податкові надходження можна лише при 

наявності тих чи інших конкурентних переваг. Саме їх посилення, або 

створення і повинне бути основним напрямом удосконалення механізму 

реалізації податкової політики в Україні. 

Одним із основних інструментів конкурентної боротьби є регуляторний 

потенціал податкової системи, під яким розуміється сукупність можливостей 

впливу податкової системи на перебіг соціально-економічних процесів у 

країні, які можуть бути реалізовані за допомогою податкових важелів. У 

контексті даної публікації варто розглянути глобальний характер 

регуляторного потенціалу, як чинника мотивації поведінки учасників 

глобальних економічних відносин. 

Важливою характеристикою регуляторного потенціалу є показники 

його ефективності. Цікавою в цьому контексті є стаття А.В. Пислиці, щодо 

дослідження теоретичних основ ефективності податків. Як зазначає автор, 

функціонування будь-якого економічного інструменту завжди оцінюється 

через його дієвість, ефективність. Не є винятком і податки. Досліджуючи 

зміст ефективності податку, варто відштовхуватись від загального поняття 

економічної ефективності, а саме співвідношення результатів та витрат. 

Очевидно, що результативність податків слід оцінювати з огляду на рівень 

виконання ними своїх функцій, оскільки саме через функції реалізується роль 

та призначення будь-якого економічного інструменту. Проте ці функції 

реалізуються не самі по собі, а через суб’єктивну діяльність людини. Отже, 

ефективність функціонування податків залежить від побудови механізму 

справляння кожного податку окремо і податкової системи в цілому. 

Враховуючи дві функції податків – фіскальну та регулюючу, дослідник 
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стверджує, що ефективним буде той податок, при функціонуванні якого його 

фіскальний та регулюючий потенціал досягає максимуму. 

Конкурентоспроможність є одночасно і засобом (де мета – підвищення 

рівня життя), і метою (тільки більш конкурентоспроможні країни мають 

вищий рівень життя), що робить її надзвичайно привабливою для 

використання в соціально-економічній політиці. Сьогодні окремі країни 

прагнуть створити таке інституційно-регуляторне середовище, яке б 

щонайкраще сприяло мобілізації інвестицій, стимулювало бізнес і вело до 

зростання продуктивності праці. 

Отже, забезпечення сталого економічного зростання держави й 

досягнення стратегічних пріоритетів її розвитку можливі лише на основі 

втілення принципово нової ідеології податкової політики, яка гарантувала б 

створення справді сприятливого податкового клімату, реальне зниження 

податкового навантаження на платників податків, створення сприятливих 

умов для добровільної сплати податків, прозорість відносин між органами 

державної податкової служби та платниками податків. 

У цілому проблема як глобальної гармонізації податкового 

стимулювання, так і локальної (всередині країн, територій) залишається 

відкритою і достатньо гострою. Існуючі відмінності в розмірах територій, 

економік, їх різної орієнтації (скажімо, сировинної чи інноваційної), інші 

геополітичні та соціальні фактори, а також об’єктивно існуючі конфлікти 

інтересів не дозволяють говорити про можливість швидкого вироблення 

єдиних принципів податкового стимулювання перш за все економік. Однак 

пошук варіантів взаємовигідної поведінки з ряду питань неминуче. 

У період виходу з фінансової кризи буде відбуватися посилення 

податкової конкуренції між країнами. У зв’язку із цим податкова система 

України повинна бути піддана подальшим адекватним змінам. Тут, на наш 

погляд, найбільший інтерес представляє розробка податкового механізму 

цільовим параметром якого повинне бути збільшення кількості платників 
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податків внаслідок мотивації, зацікавлення глобальних суб’єктів 

господарювання проявляти свою ділову активність в Україні. 

При цьому необхідно пам’ятати чим простіше податкове законодавство 

та процедури податкового адміністрування, тим ймовірніше дотримання 

вимог про економічність податкової системи, про простоту її контролю та 

ефективності, тим менше передумов для зловживань податковим правом, 

правопорушень та корупційних проявів. 

 

5.2. Обгрунтування концептуальних основ соціалізації фінансової 

політики держави 

 

Найхарактернішою ознакою сучасного етапу цивілізаційного розвитку 

вважається соціалізація економічних систем і підпорядкування економічної 

функції держави соціальним цілям. Умови й потреби розбудови економіки 

інноваційного типу та соціальної держави вимагають запровадження нових 

принципів формування соціальної політики, усвідомлення її нової ролі в 

забезпеченні соціальної динаміки. У державі соціального типу, в суспільстві, 

в якому людина розглядається не лише як чинник, а як головна цінність, мета 

соціально-економічного розвитку, економічна політика має розглядатися 

виключно як складова соціальної політики, а не навпаки. 

Наскільки є глибоким у нашій країні розшарування суспільства? Яким 

має бути соціально-справедливий розподіл доходів в Україні і які існують 

проблеми, в контексті реалізації фінансової політики, що цьому 

перешкоджають? 

Критичний аналіз фінансової політики в Україні, яка здійснювалася на 

окремих етапах постсоціалістичної трансформації, дозволяє стверджувати, 

що вона виявилася соціально та економічно неефективною. Особливо чітко 

результати її здійснення видно у диференціації доходів і соціальних 

стандартах життя. 
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Суттєва нерівність в доходах і майновому положенні може 

представляти таку ж загрозу для демократичного суспільства, як і серйозні 

етнічні або культурні розбіжності. Це пов’язано із розбіжністю цілей і 

завдань, які ставлять державі різні групи населення. Тоді як багата частина 

населення зацікавлена в тому, щоб держава охороняла права власності, бідна 

частина зовсім не проти ―відняти і поділити‖ або добитися перерозподілу 

яким-небудь іншим шляхом. 

В контексті вищезазначеного, серцевиною фінансової політики 

зорієнтованої на нерівність має стати: розробка та реалізація державної 

політики доходів, спрямованої на поширення ефекту економічної динаміки 

на соціальну сферу, запобігання надмірному розшаруванню доходів та 

стимулювання економічної активності та розвитку людського капіталу. 

В теорії та практиці можна виділити дві моделі фінансової політики 

держави: політику ефективності та політику перерозподілу. Перша 

спрямована на покращення суспільного благополуччя шляхом нарощування 

загальнонаціональних обсягів соціальних благ, тобто зростання економіки, 

удосконалення її структури тощо. Друга передбачає перерозподіл існуючого 

обсягу суспільних благ між різними соціальними групами через механізм 

утискання більш заможних громадян суспільства. 

В Україні слід використовувати змішану модель, яка сприяла б 

покращенню суспільного благополуччя шляхом, як нарощування 

загальнонаціональних обсягів соціальних благ, та і їх перерозподілу між 

різними соціальними групами на користь малозабезпечених. При цьому і 

умовою, і причиною достатків населення повинні стати ефективність 

економіки та науково-обгрунтовні соціальні критерії розподілу доходів. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що структурний аналіз нерівності і 

бідності дає принципово новий інструмент аналізу актуальних соціально-

економічних проблем і відкриває широкі перспективи для подальших 

досліджень і розробки практичних рекомендацій щодо комплексного 
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вирішення соціально-економічних проблем на основі системної стратегії 

вдосконалення економічної, соціальної і інституційної політики. 

Освіта та інтелектуальний розвиток виступають сьогодні як 

стратегічний ресурс суспільного руху і, одночасно, могутнім фактором 

самореалізації особистості, її конкурентоздатності, добробуту та комфорту. 

Соціальна переорієнтація економічної політики – це не тактичний крок, а 

основна мета здійснюваних реформ. 

У ринковій економіці держава виконує низку функцій, однією з яких є 

забезпечення справедливості, а серед завдань економічної політики держави 

– досягнення справедливого розподілу доходів та економічної 

справедливості. 

В українській науковій літературі, на думку С. Панчишина та інших, 

необгрунтовано ототожнюються два поняття: державне регулювання доходів 

населення та політика доходів. 

Практично всі сучасні розвинені країни світу основними завданнями 

внутрішньої політики вважають вирішення соціальних проблем та 

підвищення добробуту населення. Особливої уваги в умовах нашої країни 

потребує вирішення проблем, повязаних з підвищенням загального 

життєвого рівня, подолання бідності, забезпеченням соціальних гарантій, 

покращенням здоровя населення та якості життя. 

Концептуальну розробку цивілізаційної моделі, у межах якої 

еволюціонуватиме українська економіка у ХХІ столітті, визначають 

стрижневою проблемою вітчизняної економічної науки. 

Сьогодні розвинені країни світу основними завданнями внутрішньої 

економічної політики вважають вирішення соціальних проблем пов’язаних з 

підвищенням загального життєвого рівня, подолання бідності, забезпечення 

соціальних гарантій, покращення здоров’я населення та якості життя, що і є 

головними критеріями ефективності держави та її інститутів, а конкретніше 

існуючої системи перерозподільних відносин з погляду пересічного 

громадянина. Основні її характеристики повинні складати предмет 
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своєрідного суспільного договору, що можна назвати угодою про державну 

фінансову політику, необхідність здійснення якої, в контексті даного 

дослідження, обґрунтовується існуванням феномену нерівності. Останнє 

явище, при відсутності належного інституціонального регулювання зі 

сторони держави, об’єктивно викликає такі негативні суспільні наслідки як 

зубожіння, депопуляція, духовне спустошення. Тут доречно навести слова Н. 

Бердсола: ―нерівномірність розподілу доходів та багатства одного покоління 

може легко звести нанівець кращі намагання уряду гарантувати рівні 

можливості для наступного‖. 

Сучасні науковці схильні погоджуватися, що нерівність неминуча, 

однак теоретичні концепції вперто ігнорують неусувну протяжність 

суспільства вздовж осі будь-яких соціально значимих характеристик і в 

першу чергу доходу. У зв’язку з відсутністю теорії залишається суттєво 

невідомим, якою повинна бути оптимальна нерівність, за яким параметром та 

яким чином її слід контролювати. Глибокий аналізу проблеми нерівності 

об'єктивно ускладнюється двома особливостями суб'єктивного сприйняття 

цього феномена, а саме: абсолютна більшість дослідників, глибоко 

переконаних в несправедливості нерівності, як такого, обходять стороною 

питання про те, яка нерівність може вважатися несправедливою і чому; 

аналізуючи матеріальну нерівність, суспільствознавці вважають 

найочевиднішим її проявом бідність, а тому боротьба з нерівністю 

найчастіше зводиться до подолання бідності. 

До останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми слід віднести наукові праці: Бердсола Н., Буяк Л., 

Кириленко О., Лощиніна М., Паучка В., Пищуліної О., Симоненка В., 

Фляшнікової А., Холода Н. Згадані дослідники сконцентрували свої наукові 

пошуки на окремих аспектах вищезазначеної проблеми, а саме: аналізі 

методологічних підходів до визначення показників бідності та нерівності, 

пошуку інструментів (у першу чергу фінансових) подолання бідності, 

вивчення причин посилення нерівності в глобальній економіці, економіко-
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математичному моделюванню впливу державного регулювання на 

результати перерозподілу, розкритті особливостей та закономірностей 

розподілу та перерозподілу доходів населення тощо. Проте з погляду 

методології фінансової політики зазначені роботи не дають відповіді на усі 

питання практики. Напевно найактуальнішим з них є наступне: чому 

програми подолання бідності неефективні? Відповіддю, на нашу думку, є 

перманентна боротьба державних інституцій із наслідками недосконалості 

системи перерозподільних відносин, а не її причинами. Враховуючи це існує 

потреба в систематизації наукових досліджень з метою вироблення 

рекомендацій стосовно підвищення ефективності фінансової політики в 

Україні, що особливо актуально для нашої країни громадяни якої вбачають в 

існуючій системі перерозподільних відносин прояви несправедливості, 

привілегії інсайдерів та нерівності можливостей. 

Як правило завдання державної фінансової політики, в напрямі 

підвищення добробуту населення, зводяться до боротьби з бідністю. З цього 

приводу, проф. О.П. Кириленко зазначає : ―Найважливішим пріоритетом 

людського розвитку протягом останніх десятиліть є покращення рівня життя 

населення, зменшення масштабів і подолання такого ганебного явища, як 

бідність. Необхідність вирішення цього завдання підкреслюється у багатьох 

концептуальних документах, які приймаються міжнародними організаціями, 

а також у національному законодавстві, перспективних і поточних програмах 

соціально-економічного розвитку країна та її адміністративно-

територіальних формувань. Причому в даний час відбувається докорінна 

зміна уявлень щодо сутності такого складного поняття, як бідність, 

аналізуються та виявляються глибинні причини її виникнення і поширення, 

пропонуються різносторонні і комплексні заходи стосовно її подолання‖. 

В 2009 році завершилася Комплексна програма забезпечення реалізації 

Стратегії подолання бідності в Україні на 2002-2009 рр. Нещодавно на 

офіційному Інтернет сайті Рахункової палати України було розміщено 

офіційне повідомлення прес-служби цієї установи стосовно аналізу 
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результатів її виконання. В ньому зокрема зазначено: завдання програми не 

виконані, стратегічні напрями не досягнуті, на всіх етапах її дії визначені в 

ній показники рівня бідності жодного разу не досягнуті. Враховуючи це 

важливим є переосмислення концептуальних основ здійснюваної в Україні 

фінансової політики, що в першу чергу повинне стосуватися заміни 

―бідності‖, як критерію ефективності останньої на ―нерівність‖ (причину 

бідності). 

Аналіз фінансової політики в Україні, яка здійснювалася на окремих 

етапах постсоціалістичної трансформації, дозволяє стверджувати, що вона 

виявилася соціально та економічно неефективною. Особливо чітко 

результати її здійснення видно у диференціації доходів і соціальних 

стандартах життя, що є наслідком значного ослаблення ролі держави в ході 

ринкової трансформації, а також тотального переміщення власності та 

доходів від держави до не чисельної економічної ―еліти‖, фінансової 

олігархії. 

Найбільш далекоглядні економісти давно зрозуміли: ринок не може 

успішно розвиватися в умовах крайньої поляризації суспільства на дуже 

багатих і дуже бідних. Наявність могутнього середнього класу важливий 

показник ефективності ринкової економіки, що саме і потрібно розглядати як 

шлях розв’язання цієї проблеми. З цією метою ринкові механізми розподілу 

доходів доповнюються поза ринковими інститутами їх перерозподілу. 

Перерозподіл тісно пов’язана з явищем нерівності, коли одна соціальна група 

здобуває в суспільстві особливу позицію, що дозволяє їй перерозподіляти на 

свою користь непропорційно велику частину суспільного багатства. 

Нерівність має двояку, об’єктивно-суб’єктивну природу. З однієї сторони 

вона випливає з природної відмінності людей як умови соціальної 

конкуренції, з іншої – задається інституційно-обумовленими перевагами 

одних соціальних груп по відношенню до інших. 

Вищезазначене піднімає деякі фундаментальні питання стосовно ролі 

фінансової політики держави у вирішенні дилеми ―ефективність–
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справедливість‖, а саме: як здійснювати оцінку нерівності? якими критеріями 

обґрунтовувати необхідність в державному перерозподілі? які 

перерозподільні заходи здійснювати державі? 

Найчастіше для вимірювання нерівності у розподілі доходів економісти 

використовують криву Лоренца і коефіцієнт Джині [змінний від 0 до 1 в міру 

зростання нерівності]. Для обчислення індексу концентрації доходів 

населення у міжнародній практиці використовується коефіцієнт Джині ( Ginik ). 

Його розрахункова формула має наступний вигляд: 
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де x  - частка населення в процентах, iy  - частка в процентах від 

сумарного капіталу в i -му сегменті розподілу.218 Крива Лоренца дає змогу 

оцінити ступінь нерівності у суспільстві за доходами. По осі Х відкладають 

відсоток одержувачів доходів; по осі Y – відсоток одержуваного доходу (Див. 

рис. 1). 

За допомогою кривої Лоренца коефіцієнт Джині обчислюється як 

відношення площі обмеженої кривою Лоренца та бісектрисою до площі 

трикутника, обмеженого бісектрисою та осями. Для цього спочатку 

розраховуємо площу 1 прямокутного трикутника та 9 трапецій обмежених 

кривою Лоренца та осями координат. Після цього сумуємо отримані площі, 

розраховуємо площу великого прямокутного трикутника утвореного осями 

координат та лінією рівномірного розподілу та розраховуємо коефіцієнт 

Джині. За результатами розрахунку для України у 2009 році його величина 

складає – 0,26 (в 2005 р. – 0,3). 

                                                 
218

 Ярош О., Пушкарьов О. Шляхи подолання соціальної несправедливості й нерівності в Україні // 

Економіка України. – 2011. – №.3. – С. 70 – 77. С. 72-73 
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Крива Лоренца за даними 9 місяців 2010 року Лінія рівномірного розподілу

 

Рис. 5.1. Нерівність розподілу загальних доходів за децильними (10%-ми) 

групами населення України у 2013 році (Крива Лоренца). 

 

Що ж стосується глобального значення цього коефіцієнта, то економіст 

Світового банку Бранко Мілановіч провів найбільш ретельні вимірювання 

нерівномірності доходів по всьому світу. Використовуючи величезну 

кількість даних по економіці домогосподарств, що охоплюють весь світ, він 

виявив, що: 1 відсоток найбагатших людей світу отримують стільки ж 

доходів, скільки 57 відсотків найбідніших. Мілановіч розрахував, що 

світовий коефіцієнт розподілу доходів  коливається між 0,66 і абсолютно 

страшними 0,80 залежно від методів перерахунку однієї валюти в іншу. 

Крім того, в науковій літературі, існують й інші варіанти розрахунку 

нерівності. Зокрема, на думку Л. Буяк та В. Паучка, майновий стан громадян 

суспільства описує статистичний розподіл кількості осіб за величиною їх 

статків (заощаджень, доходів, майна тощо). Зокрема економічну структуру 

суспільства описує розподіл )(uc  кількості його членів за величиною 

заощаджень u . Ще один варіанти оцінки рівня нерівності запропонував М. 

Лощинін. Нерівність оцінюється за грошовими доходами або по 

акумульованим цінностям – капіталам. Бідні та середні сім’ї свій соціально-

економічний статус позиціонують за допомогою доходів, а багаті – за 
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допомогою капіталів. Відношення грошового доходу багатих до їх капіталу – 

швидко спадаюча функція капіталу. З цієї причини найбільша нерівність 

реалізується саме по капіталу. Ним зокрема зроблений висновок про 

об’єктивну природу генеральної, справедливої та конструктивної нерівності і 

запропонована загальна оцінка: в розвинутому соціумі лінійна міра 

генеральної нерівності по капіталу повинна бути більшою половини 

чисельності усього населення. Вказано на неможливість зменшення 

нерівності по нагромадженнях. Згідно його підрахунків справедлива 

нерівність учасників середньодохідної групи складає близько 8 раз, 

генеральна нерівність учасників ринкового соціуму України від виживаючих 

до олігархів складає близько 20 млн. раз. Проте, яким би методом не 

вимірювалася нерівність, такі оцінки не будуть абсолютно точними, і тому 

різні методологічні підходи повинні доповнювати, а не виключати один 

одного. 

Тепер має сенс задатися теоретичним питанням, в якому ступені 

нерівність доходів є допустимою і навіть бажаною? Так саме бажаною. Тому 

як, якщо ми спробуємо добитися досконалої рівності, у людей пропадуть 

всякі стимули працювати, інвестувати, ризикувати, або робити що-небудь 

інше ради заробітку, бо винагороди за ці зусилля не буде, або буде 

однаковою для всіх. На це питання дати однозначну відповідь надзвичайно 

важко. Критично небезпечним для соціальної ситуації вважається 7-8 

кратний розрив. Проте набагато важливішою є не точність суб’єктивної 

оцінки допустимої нерівності, а ліквідація бімодального розподіл )(uc  в 

Україні. В країнах з високопродуктивною економікою розподіл )(uc  має один 

максимум, котрий відповідає ―середньому класу‖. В суспільствах з 

бімодальним розподілом за однією з важливих майнових ознак, не 

відбуваються процеси ринкового саморегулювання, що й обґрунтовує на 

нашу думку необхідність державного перерозподілу. 

Оскільки доходи населення – це один з найважливіших показників, що 

характеризує рівень економічного та соціального стану суспільства, а їх 
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обсяг і структура – це основні економічні показники рівня життя населення 

України то важливе значення має державного регулювання доходів 

населення через удосконалення механізму перерозподілу доходів із 

застосуванням фінансово-економічних важелів, а також сприяння зростанню 

кінцевих доходів населення, його споживчого попиту на товари та послуги як 

основи для економічного зростання. Як зазначає академік В.М. Геєць і 

умовою, і причиною достатків населення повинні стати ефективність 

економіки та науково-обгрунтовні соціальні критерії розподілу доходів. 

Інструментарій перерозподілу доходів це: особисті податки, державні 

трансфертні платежі, регулювання цін на товари і послуги. Сьогодні 

основним фінансовим інструментом подолання бідності в Україні є пільги 

соціального характеру. Однак їх ефективність надзвичайно низька у зв’язку з 

тим, що у системі державного соціального захисту населення не виконується 

один з базових принципів ефективного управління суспільними фінансами – 

це належний облік, звітність та ефективний фінансовий контроль здійснення 

виплат і надання пільг. Враховуючи це, подальше вдосконалення соціального 

захисту неможливе без проведення наукового обґрунтування меж фінансової 

підтримки, як окремих осіб, що одержують допомогу, так і підприємств, які 

надають пільгові послуги. А це вимагає розробки норм і нормативів 

споживання послуг, а також стандартів їх надання. Без наявності таких 

науково обґрунтованих об’єктивних критеріїв не можливо впорядкувати 

систему фінансового забезпечення соціального захисту населення. 

Проте бідність не зменшиться без глибокого реформування системи 

оплати праці, підвищення рівня зайнятості, збільшення розміру доходів від 

трудової діяльності та зміни системи розподільчих відносин. Головний 

парадокс в тому, що сьогодні заробітна плата не забезпечує реалізації 

відтворювальної та стимулюючої функції. Як результат – існують серйозні 

соціально-економічні диспропорції та деформації: зменшення частки 

зарплати в загальній структурі доходів; збільшення соціальних трансфертів; 

заниження рівня головного державного соціального стандарту – 
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прожиткового мінімуму; деформування єдиної тарифної сітки у бюджетній 

сфері. Сьогодні рівень прожиткового мінімум занижений в порівнянні з 

потребами людей, оскільки не індексується у відповідності з реальним рівнем 

інфляції, який у рази перевищує офіційну статистику. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що на сучасному етапі 

розвитку України необхідно взяти за основу розробки стратегії боротьби з 

бідністю наступні базові принципи: створення умов для виходу з бідності 

більшості населення на трудовій, а не на соціально-дотаційній основі; 

формування ефективної системи підтримки лише для соціально вразливих 

груп населення. Одночасно влада повинна взяти на себе великий обсяг 

зобов’язань у сфері підвищення соціальних стандартів та посилення 

соціальної справедливості, що неможливо реалізувати без активізації 

використання особистих податків як інструменту перерозподілу доходів, а це 

потребує подальших наукових досліджень стосовно розробки оптимальної 

шкали прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб. 

В доповнення до аналізу фактичного розподілу населення за доходами 

можна також використовувати результати вибіркового опитування 

домогосподарств 
219

. 

Як свідчать дані, українці найменш задоволені своїм життям порівняно 

з громадянами інших європейських країн. За весь період проведення ЄСД за 

участі України середній показник задоволеності не досягав позначки пяти 

балів за одинадцятибальною шкалою, що свідчить про нижчу від середньої 

оцінку задоволеності життям. За цим показником до України наближається 

лише Болгарія. Для всіх інших країн Європи середня оцінка задоволеності 

життям більше 5 балів. Найвищий рівень задоволеності життям упродовж 

усіх чотирьох хвиль опитування демонструють країни Північної Європи 

(Данія, Швеція, Норвегія), а також Швейцарія (табл. 5.2).
220

 

Таблиця 5.2 
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 Тохтарова В.С. Доходы населения: уровень, структура и дифференциация / В.С. Тохтарова // Демографія 

та соціальна економіка. – №2(16). – 2011. – С. 166–175. С. 172 
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 Стегній О.Г. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі за даними Європейського соціального 
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Розподіл відповідей громадян європейських країн на запитання: 

“Наскільки Ви в цілому задоволені своїм сьогоднішнім життям?” 

(середні оцінки за шкалою: 0 – зовсім незадоволений,  

10 – цілком задоволений). 

Країна 

Європи 

Середній бал 

 2005 2007 2009 2011 

Бельгія 7,43 7,41 7,27 7,51 

Болгарія - 4,70 4,41 4,88 

Велика 

Британія 

7,12 7,23 7,08 7,17 

Данія 8,46 8,48 8,52 8,35 

Єстонія 5,89 6,38 6,20 6,52 

Іспанія 7,13 7,44 7,31 7,30 

Німеччина 6,79 6,83 6,95 7,25 

Норвегія 7,66 7,76 7,89 7,93 

Польща 6,24 6,69 6,87 7,00 

Португалія 5,68 5,52 5,72 5,93 

Росія - 5,25 5,47 5,70 

Словаччина 5,58 6,08 6,51 6,56 

Словенія 6,90 6,97 6,93 6,97 

Україна 4,44 4,39 4,19 4,82 

Фінляндія 8,00 7,99 7,94 7,94 

Франція 6,44 6,42 6,35 6,34 

Швейцарія 8,06 8,10 7,96 8,14 

Швеція 7,84 7,82 7,86 7,91 

 

Одним із пояснень низького показника задоволеності українців своїм 

життям може бути негативна, порівняно з іншими європейцями, оцінка 

матеріального стану своєї родини. Хоча впродовж 2005–2011 рр. в Україні 
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дещо зросла частка людей, які живуть комфортно на свій дохід або вважають 

його достатнім для життя, майже половина наших громадян продовжувала 

відчувати певні матеріальні труднощі, а понад чверть – узагалі серйозні 

матеріальні проблеми. Серед країн-учасниць ЄСД гірші показники мала лише 

Болгарія (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Оцінка громадянами країн Європи стану свого сімейного доходу, % 

Країна 

Європи 

Живу 

комфортно на 

цей дохід 

Можна жити 

на цей дохід 

З таким 

доходом 

відчуваю певні 

матеріальні 

труднощі 

З таким 

доходом 

відчуваю 

серйозні 

матеріальні 

труднощі 

2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 

Бельгія 35,7 38,8 40,6 40,7 18,0 15,7 4,4 4,7 

Болгарія 1,0* 1,0 23,6 27,3 37,9 35,4 36,3 36,4 

Велика 

Британія 

37,9 36,6 43,8 45,3 13,5 13,7 3,4 4,4 

Данія 63,1 69,5 30,1 24,8 4,2 4,4 1,2 1,3 

Єстонія 5,5 10,8 49,7 59,7 31,4 21,1 13,0 5,6 

Іспанія 36,7 32,8 44,2 44,1 15,1 17,5 3,0 5,6 

Німеччина 28,7 34,0 52,5 50,8 13,6 11,9 3,8 3,3 

Норвегія 53,2 59,0 36,9 33,7 7,4 6,0 2,4 1,3 

Польща 5,0 9,9 53,8 61,2 35,4 25,5 5,2 3,4 

Португалія 8,4 5,9 54,7 51,3 25,3 30,6 10,2 12,2 

Росія 4,0* 6,0 31,3 39,8 39,7 39,3 22,5 14,9 

Словаччина 6,0 11,6 39,6 51,9 34,3 26,1 17,7 10,5 

Словенія 39,3 36,8 45,4 47,9 11,4 10,8 2,9 4,5 

Україна 0,9 2,7 18,5 20,8 46,2 49,5 32,4 27,0 
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Фінляндія 22,1 21,6 63,3 63,7 10,4 11,2 3,4 3,5 

Швейцарія 47,1 52,5 38,7 36,4 10,5 8,7 2,2 2,5 

Швеція 53,3 63,4 36,2 27,9 7,9 6,8 1,7 1,9 

 - дані наведено за 2007 рік 
221

 

За оцінкою стану власної економіки Україна посідає останнє місце. 

Щоправда, у 2011 р. середній бал оцінки підвищився порівняно з 2009 роком 

і повернувся до позначки 2007 р. (табл.). Таким чином, вітчизняна економіка, 

за оцінками населення, залишається неефективною, тобто такою, що не 

здатна задовольняти потреби переважної більшості громадян України. 

Таблиця 5.4 

Розподіл відповідей громадян країни Європи на запитання: “Наскільки 

Ви в цілому задоволені нинішнім станом економіки в країні?” (середні 

оцінки за шкалою: 0 – зовсім незадоволений, 10 – цілком задоволений). 

Країна 

Європи 

2005 2007 2009 2011 

Бельгія 5,09 5,45 4,29 5,04 

Болгарія - 2,60 2,33 2,38 

Велика 

Британія 

5,34 5,22 3,13 3,49 

Данія 7,06 7,60 6,21 5,40 

Єстонія 4,61 5,57 3,53 4,17 

Іспанія 5,28 5,32 3,57 2,74 

Німеччина 3,49 4,38 4,23 5,34 

Норвегія 6,37 7,08 6,51 7,47 

Польща 3,19 4,09 4,44 4,45 

Португалія 2,70 3,21 2,83 2,38 

Росія - 3,55 3,53 3,66 

Словаччина 3,12 4,73 4,82 3,62 
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Словенія 4,50 4,95 4,29 2,87 

Україна 3,13 2,27 1,50 2,28 

Фінляндія 6,54 6,78 6,10 6,04 

Франція 3,75 3,77 3,04 3,36 

Швейцарія 5,32 6,56 5,90 6,60 

Швеція 5,01 6,00 5,00 6,49 

222
 

 

Результати свідчать про достатньо низький рівень матеріального 

забезпечення населення, значну диференціацію населення за доходами, 

особливо з врахуванням ―тіньової‖ економіки, а також про невідповідність 

рівня фактичних доходів потребам населення. В країні практично відсутні 

матеріальні умови для самоідентифікації населення з середнім класом
223

. 

При відсутності сформованого середнього класу навіть найбільш 

відповідальні політики стикаються з дилемою – необхідністю прийняття 

популістських та протекціоністських рішень, використовуючи інфляційне 

фінансування для заспокоєння незадоволеної більшості населення, з однієї 

сторони, і небажанням багатих платити більше податків для фінансування 

додвготермінових інвестицій у розвиток освіти та створення інфраструктури 

– з іншої
224

 

Сучасна система соціальних виплат в Україні не дозволяє певною 

мірою справедливо перерозподіляти ресурси на користь громадян, які 

найбільш потребують соціальної підтримки. 

Спираючись на досвід розвинених країн, доцільним при оцінці 

ефективності соціальних виплат є застосування наступних критеріїв: 

значущість (суттєвість, достатність) соціальних виплат у забезпеченні 
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доходів/захисту від відповідних соціальних ризиків; своєчасність та повнота 

одержання соціальних виплат; доступність та якість соціальних виплат. 

В усіх країнах з ринковою економікою діють механізми державного 

перерозподілу грошових доходів, тому прийнято розрізняти первинні та 

наявні грошові доходи домогосподарств (населення). 

Саме в межах наявного доходу і оцінюється значущість соціальних 

виплат – яку частку вони становлять, як це корелюється з визначеною межею 

бідності, іншими соціальними стандартами тощо. 

Окремою проблемою є розробка ефективного комплексу механізмів 

фінансового забезпечення соціальних виплат населенню. В цьому контексті 

можна визначити такі пріоритетні напрями: створення єдиної нормативної 

бази заходів соціальної підтримки; розробка та реалізація відповідних 

концептуальних підходів та порядку соціальних виплат на основі 

нужденності, добровільності, персоніфікації; запровадження жорсткого 

фінансового контролю соціальних виплат. 

До основних чинників, що негативно впливають на ефективність 

забезпечення соціальних виплат населенню, відносяться: відсутність 

достовірної оцінки потреб одержувачів та інституту соціального аудиту. 

Досліджувана проблема невід’ємно пов’язана з повним переходом на 

принцип нужденності в наданні соціальних виплат. Однак для цього 

необхідно провести низку заходів, підготувати необхідні умови. По-перше, 

слід відмовитися від довічних соціальних трансфертів за заслуги 

(одноразовий характер). По-друге, перехід на принцип нужденності потребує 

нових підходів до формування соціальних стандартів та гарантій, на базі яких 

і відбувається розрахунок відповідних соціальних виплат ( не лише 

підтримка фізіологічного виживання особи, а й збереження і розвиток 

людського капіталу). 

Отже, вдосконалення соціального захисту неможливе без проведення 

наукового обґрунтування меж фінансової підтримки, як окремих осіб, що 

одержують допомогу, так і підприємств, які надають пільгові послуги. А це 
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вимагає розробки норм і нормативів споживання послуг, а також стандартів 

їх надання.
225

 

Соціальна політика, будучи результатом взаємодії політичних сил, що 

відображають різні соціальні інтереси, є базовим інститутом, від стану якого 

напряму залежить суспільне благополуччя. 

Сьогодні на перехрестку шляхів розвитку, світової цивілізації, 

загострюється соціально-політична боротьба навколо проблем росту та 

розподілу, причому на різних рівнях – міжнародному, національному, 

регіональному. В якості головного пріоритету бачиться завдання, пов’язане із 

зміцненням конкурентоспроможності, в жертву якої часто приносяться 

соціальні проблеми. 

В умовах сьогоднішнього глобального світу процеси соціально-

економічного розвитку здобули принципово новий вимір. Перш за все слід 

зазначити зміну характеру конкуренції, що стала глобальною та жорсткою. В 

результаті об’єктивно виникає феномен безперервних трансформацій, які 

викликані необхідністю формування моделей соціального розвитку, здатних 

витримувати зовнішній тиск та успішно адаптовуватися до викликів, що 

мають різне походження, але пов’язаних безпосередньо з конкуренцією за 

всіма напрямками та рівнями. 

Під впливом глобальних факторів в розвинутих країнах виникли 

серйозні соціальні проблеми для найманих працівників із середніми 

доходами. Вони втрачали робочі місця в промисловості, не отримуючи 

адекватну компенсацію в сфері послуг. В результаті відбувається ріст 

нерівності в доходах та соціальної напруженості. Нарощування соціальних 

видатків в розвинутих країнах тривалий час відбувалося в значній мірі за 

рахунок експортної експансії – переваги, яка виявилася втраченою в силу 

структурних змін в світовій економіці і швидкого росту нових індустріальних 

гігантів, особливо Китаю, Індії, Бразилії, а також інших держав. 
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(передислокація виробництва, ріст імпорту, лібералізація ринків праці та 

товарів). Звідси – ріст зовнішніх запозичень західних країн. 

Фактично єдина, природна альтернатива – це націленість політичних 

стратегій на структурну конкурентоспроможність. І мова іде про всезагальну 

підтримку не тільки економіки як цілого комплексу, але і 

конкурентоспроможності усього суспільства. 

Таким чином, мета гармонізації соціальних відносин, характерна для 

попередньої моделі соціальної політики, в нинішніх умовах перемістилася на 

другий план, поступившись місцем економічним проблемам. Дана тенденція 

виникла в 1990-х та посилилась на початку 2000-х років. Багато в чому це 

повязано із зниженням рівня державного регулювання в соціально-трудовій 

сфері. 

Вважається, що найбільш ефективним механізмом для регулювання 

нерівності (у тій мірі, в якій це регулювання розглядається як бажане) – це 

оподаткування, коли воно в однаковій мірі охоплює всі види доходів та 

носить прогресивний характер. 

Потужним інструментом перерозподілу доходів і способом реалізації 

перерозподільчої політики держави є соціальні трансферти. Методи 

трансфертної політики вельми різноманітні та змінюються в широкому 

діапазоні залежно від політичних, культурних, історичних та інших 

особливостей кожної конкретної держави. Внутрішня структура соціальних 

трансфертів різниться залежно від особливостей тієї чи іншої моделі 

соціальної політики та містить у собі три узагальнених елемента: соціальне 

страхування; соціальну допомогу; дитячу допомогу. 

У загальному вигляді всі соціальні трансферти можна поділити на 

грошові виплати та соціальні трансферти в натуральному вигляді
226

. 

Структура соціальних трансфертів в Україні має свої особливості. Ця 

особливість зумовлена залишеною в ―спадок‖ від радянської системи 
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―стиснутої заробітної плати‖, яка компенсувалася (та продовжує 

компенсуватися) за рахунок розгалуженої системи різноманітних пільг. В 

Україні домінують натуральні трансферти (переважно пільги) та майже 

відсутні цільові грошові трансферти в блоці соціальної допомоги. Соціальні 

трансферти в натурі у загальній структурі доходів становлять близько 13%. 

Інша особливість трансфертної політики в Україні полягає у невеликій частці 

соціального страхування у загальному об’ємі соціальних трансфертів (в 

Україні вона складає менше за 50%, тоді як у США – 70%, Німеччині – 80%). 

Починаючи з 2000-го року майже постійно зростали обсяги соціальних 

трансфертів та їх частка по відношенню до ВВП і до сукупних державних 

видатків. Проте про досягнення однозначно позитивного ефекту від 

збільшення обсягів фінансування на реалізацію соціальних програм говорити 

не можна
227

. 

Недосконала політика надання соціальних трансфертів призвела до 

того, що соціальні виплати не зменшуються, а навпаки, збільшують 

нерівність у розподілі доходів та бідність. Так, оцінюючи вплив соціальної 

допомоги на вирівнювання доходів населення України, слід зазначити різний 

внесок окремих видів соціальних виплат на формування загальної 

нерівності
228

. 

Система соціальної підтримки, що наразі склалася, принципово 

недієздатна вирішити завдання перерозподілу ресурсів на користь тих, хто 

найбільш цього потребує. 

По-перше, неузгодженість між собою законодавчо-нормативних актів 

щодо соціального захисту та форм соціального забезпечення у поєднанні з 

відсутністю орієнтації на фактичний рівень можливостей державних фінансів 

забезпечили існування великої кількості соціальних трасфертів. 

По-друге, фінансування соціальних трансфертів характеризується 

безперервними реструктуризаціями, секвестром бюджетних видатків на 
                                                 
227

 Черенько Л.М. Оцінка впливу державної соціальної підтримки на нерівність та бідність населення / Л.М. 

Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – №2(16). – С. 118–127. С. 118 
228

 Пищуліна О.М. Роль соціальних трансфертів у реалізації перерозподільчої політики держави / О.М. 

Пищуліна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2012. – №1(3). – С. 19 – 28. С. 24 



 298 

соціальний захист і забезпечення, відсутністю перспектив щодо 

комплексного і результативного вирішення проблеми платоспроможності 

малозабезпеченого населення. 

По-третє, в соціальній сфері основні кошти спрямовуються на 

безперспективне підтримання виплат за структурою, в якій переважають 

пасивні елементи соціального захисту, що склалися в надрах планової 

економіки. Активні елементи, які підвищують трудовий потенціал людини в 

ринковій системі (освіта, медицина, перенавчання з наступним 

працевлаштуванням) залишаються об’єктом залишкового фінансування
229

. 

На сьогодні найважливішими соціально-економічними викликами, що 

потребують нагального врегулювання є такі
230

: 

- надмірна диференціація доходів населення; 

- понад 40% доходів населення отримує від соціальних допомог та інших 

одержаних поточних трансфертів, тоді як частка заробітної плати з 

року в рік зменшується; 

- понад 80% витрат населення ідуть на споживання, у звязку з чим 

економіка втрачає основне джерело інвестицій – заощадження 

населення. 

Аксіомою міжнародних досліджень у сфері соціального захисту стало 

твердження, що будь-який соціальний трансферт, отриманий населенням, має 

впливати на зменшення загальної нерівності та масштабів бідності. Якщо 

такий вплив відсутній, а тим паче, якщо відбувається зворотній ефект, можна 

говорити про неефективність тієї чи іншої соціальної програми або системи 

соціального захисту в цілому. 

В Україні система соціального захисту переважно орієнтована на 

посилення нерівності, особливо в частині пенсій і соціальних пільг, які 

роблять істотний додатний внесок до диференціації населення за доходами. 
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 Пищуліна О.М. Роль соціальних трансфертів у реалізації перерозподільчої політики держави / О.М. 
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Аналіз впливу соціальних трансфертів на розшарування в суспільстві 

свідчить про позитивні результати 2-х програм – системи допомоги на дітей і 

адресної допомоги малозабезпеченим сімям. Проте вплив на розподіл 

доходів в суспільстві не означає автоматичного перенесення позитивного 

ефекту на ситуацію з бідністю, а тим більше не демонструє масштаби цього 

ефекту. 

Найкращим чином ступінь впливу різних видів соціальної підтримки на 

становище нужденного населення можна виявити при порівнянні показників 

бідності до і після отримання соціального трансферту. При цьому прямий 

вплив краще простежується при використанні абсолютного критерію 

бідності, а вплив на бідність як багатоаспектне явище, повязане з нерівністю, 

краще досліджувати на основі відносного критерію (використано 

національний критерій бідності – 75% медіанного рівня сукупних 

еквівалентних витрат)
231

. 

Проведене дослідження дає змогу зробити такі висновки щодо впливу 

системи соціальної підтримки на нерівність та бідність. 

1. Система державної соціальної підтримки населення, що включає 

соціальні пільги, житлові субсидії та всі види державної соціальної 

допомоги, сьогодні не виконує покладених на неї функцій в частині 

впливу на нерівність в суспільстві, масштаби бідності та становище 

найбільш вразливих верств населення. 

2. Найменш ефективною сьогодні є система соціальних пільг, як з точки 

зору кращого використання коштів за рахунок адресності, так і з огляду 

на їх роль у зменшенні нерівності та зниженні показників бідності. 

Програма соціальних пільг не тільки посилює розшарування, а й 

підвищує ризики бідності домогосподарств з дітьми внаслідок 

впровадження несправедливих перерозподільних механізмів. 
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3. Два суто адресні види соціальної підтримки – допомога 

малозабезпеченим сім’ям та житлові субсидії – справляють різний 

вплив на нерівність та бідність. 

Податкові інструменти відіграють провідну роль у регулюванні 

майнового розшарування суспільства. Разом з цим, зростання доходів 

населення, яке відбулося в останні роки за рахунок підвищення рівня 

заробітної плати, зростання розмірів пенсій та окремих видів соціальних 

допомог, і відповідно вплинуло на збільшення середньомісячних сукупних 

витрат населення не сприяло скороченню диференціації населення за рівнем 

добробуту. 

Одним із способів зменшення нерівності розподілу доходів населення є 

використання таких інструментів механізму державного регулювання їх 

оподаткування як встановлення прогресивних ставок податку на доходи 

фізичних осіб та запровадження сімейного оподаткування доходів. 

Таблиця 5.5 

Інструменти регулювання первинних та вторинних доходів населення  

в Україні
232

 

Вид доходу Інструменти державного регулювання 

І. Первинні доходи 

1. Трудові:  

Заробітна плата мінімальна заробітна плата; тарифна сітка; 

доплати та надбавки (залежно від стажу та 

характеру роботи); податок на доходи фізичних 

осіб; пільги в оподаткуванні; 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 

єдиний страховий внесок; прожитковий 

мінімум 

Доходи від самозайнятості фіксований с/г податок; спрощена система 
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(в т.ч. від підприємницької 

діяльності та незалежної 

професійної діяльності) 

оподаткування, обліку та звітності; податок на 

доходи фізичних осіб; пільги в оподаткуванні; 

мінімальний страховий внесок 

2. Нетрудові:  

Відсотки за капітал грошово-кредитна політика Національного 

банку, внутрішня економічна політика окремого 

підприємства 

Рента плата за землю,плата за користування надрами 

Нерозподілений прибуток внутрішня економічна політика окремого 

підприємства 

Дивіденди податок на доходифізичних осіб; пільги в 

оподаткуванні 

Інвестиційний прибуток податок на доходи фізичнихосіб; пільги в 

оподаткуванні 

Орендна плата податок на доходи фізичних осіб; пільги в 

оподаткуванні 

Доходи від власності на 

землю 

плата за землю; податок на доходифізичних 

осіб; пільги в оподаткуванні 

Доходи відвласності на 

майно (вт.ч. спадщина) 

податок на нерухоме майно,відмінне від 

земельної ділянки; податок на доходи фізичних 

осіб; збір за першу реєстрацію транспортного 

засобу; пільги в оподаткуванні 

Обєкти майнових і 

немайнових прав (в т.ч. 

роялті) 

доходи від продажу оподатковуються податком 

на доходи фізичних осіб 

ІІ. Вторинні доходи 

Виплати з фондів 

соціального страхування та 

інші трансфертні виплати 

середня заробітна плата; прожитковий мінімум; 

вид пільгової категорії громадян; страхова сума; 

ануїтет; податок на доходи фізичних осіб; 
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пільги в оподаткуванні 

Пенсія трудовий стаж; середній заробіток за 

розрахунковий період; вид призначуваної 

пенсії; прожитковий мінімум 

Стипендія навчання на державному замовленні; вид 

пільгової категорії громадян; рівень акредитації 

ВНЗ 

Виграші та призи податок на доходи фізичних осіб 

 

У системі державного регулювання доходів населення для України 

нового розвитку набуває такий її елемент, як оподаткування об’єктів 

рухомого і нерухомого майна громадян. Так, із введенням в дію 1 січня 2011 

року Податкового кодексу України внесено зміни в умови оподаткування 

майна, яке знаходиться у власності фізичних осіб. Поширення за кордоном 

набули також такі податки на майно, як податок на спадщину і податок на 

дарування. 

Принципово важливим у створенні системи соціально орієнтованого 

оподаткування доходів фізичних осіб, є зміна самого об’єкту оподаткування. 

Обкладанню податком повинні підлягати не дохід окремої фізичної особи, а 

дохід сім’ї, оскільки це дозволить через податок здійснювати фінансову 

підтримку сім’ї, стимулювати її ріст. Для цього в умовах динамічного 

ринкового середовища сучасної української економіки, що охоплена 

інфляційними явищами, раціонально було б прив’язати ставки податку не до 

абсолютних цифр доходів, а до таких категорій, як ―прожитковий мінімум 

сім’ї‖, ―раціональний споживчий бюджет сім’ї‖, ―бюджет сім’ї повного 

достатку‖, які слід щорічно розраховувати та затверджувати одночасно з 

прийняттям закону про бюджет країни на черговий рік. 

 

5.3. Інструментарій диференціального числення в управлінні 

державними фінансами 
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Сьогоднішні умови диктують необхідність кардинальної зміни векторів 

податкової політики з чисто фіскальних на розподільчо-регулюючі. 

Виходячи з примату людини як основного напрямку державної діяльності, 

змоделюємо вплив податкової політики на забезпечення економічного росту 

в країні шляхом врахування саме економічних інтересів суб’єктів 

господарювання, які і формують виробничо-господарський потенціал 

держави, виплачують заробітну плату, забезпечуючи при цьому зайнятість 

населення, створюють сукупний чистий прибуток, платять законодавчо 

встановлені податки та податкові платежі. 

Вивчення впливу податкової політики на економічні процеси 

передбачає вимір податкового навантаження на економіку. В економічній 

літературі існують різні методики розрахунку показників податкового 

навантаження. Так в монографії ―Механизмы налогового менеджмента‖ під 

загальною редакцією Ю.Г. Лисенка запропонована наступна методика. Згідно 

неї показник фактичного податкового навантаження в країні ( rt ) 

розраховується так: 





n

i

r

i

r tt
1

, 

де r

it  - частка і-го обов’язкового платежу у ВВП. 

Для цілей комплексної оцінки ступеня податкового навантаження 

розрахунок фактично агрегованої податкової ставки необхідно доповнювати 

показником нормативної агрегованої податкової ставки, перерахованої до тієї 

ж бази.
233

 

Нормативне податкове навантаження на економіку може бути 

визначене на основі фактично існуючої структури баз оподаткування окремо 

узятого платежу, віднесеної до ВВП, і нормативних ставок оподаткування як: 





5

1i

i

n tt . 
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При цьому значення параметрів it  вираховуються наступним чином: 

1

1
1

1
1






t , 

2512 )1(  twatt , 

3

3
3

1 




 wt , 

434 )(  twt , 

де nt  - нормативна агрегована податкова ставка (% до ВВП); 1  - ставка 

податку на додану вартість (% до доданої вартості); 2  - ставка податку на 

прибуток підприємств та організацій (% до прибутку); 3  - сукупна ставка 

усіх відрахувань підприємств та організацій на соціальне страхування (% до 

нарахованої заробітної плати); 4  - середня ставка податку на доходи 

фізичних осіб (% до нарахованої заробітної плати) – в даний час базова 

ставка 13%; 1t  - питома вага податку на додану вартість (% до ВВП); 2t  - 

питома вага податку на прибуток підприємств та організацій (% до ВВП); 3t  - 

питома вага соціальних зборів з ФОП (фонда соціального страхування) (% до 

ВВП); 4t  - питома вага податку на доходи фізичних осіб (% до ВВП); 5t  - 

фактична питома вага інших податків на виробництво (% до ВВП); a  - 

питома вага амортизаційних відрахувань у ВВП; w  - питома вага витрат на 

оплату праці в ВВП (включаючи відрахування підприємств та організацій на 

соціальне страхування). 

При незначній різниці між rt  та nt  податкова система може бути 

охарактеризована в цілому як ефективна. Якщо нормативна ставка значно 

перевищує фактичну, рівень податового тягару в країні завищений. 

Іншу методику пропонують В.А. Ільяшенко та О.В. Покатаєва234. На 

їх думку, для визначення ваги номінального податкового тягаря на 

макроекономічному рівні доцільно використати систему показників, що 

повинна включати: 
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1. Показник загального рівня оподаткування економіки (податковий 

коефіцієнт): 

а) фактичного, розрахованого як відношення суми сплачених 

податків, включаючи обов'язкові відрахування в державні цільові фонди, до 

ВВП; 

б) потенційного, обчисленого як відношення суми нарахованих 

податків, включаючи розмір обов'язкових відрахувань у державні соціальні 

фонди, до ВВП; 

2. Показники тягаря окремих податків: 

а) для податку на прибуток: відношення сумарних надходжень 

податку на прибуток до фінансового результату прибуткових підприємств 

(ефективна ставка податку); коефіцієнт продуктивності податку (відношення 

ефективної ставки до стандартної ставки); 

б) для ПДВ: відношення сумарних надходжень податку до кінцевих 

споживчих витрат домогосподарств (ефективна ставка податку); коефіцієнт 

продуктивності податку; 

в) для податку з доходів фізичних осіб: відношення сумарних 

надходжень податку до суми доходів, щодо яких сплачується цей податок 

(ефективна ставка податку); коефіцієнт продуктивності податку. 

В статті О. Васильєва здійснено спробу визначення рівня оптимального 

податкового навантаження. Для цього автор, як базову розглянемо 

модифіковану логістичну модель в якій динаміка економічної системи 

описується на основі такого диференціального рівняння: 

)()()())((
)(

txtntxtxak
dt

tdx
 , 

де )(tx  - обсяг ВВП, розрахований щодо 2000 року; )(tn  - податкове 

навантаження у відсотках до ВВП (обидва названих показника змінюються в 

часі, тому розглядаються як функція від часу t , який відраховуємо в роках 

починаючи з 2000 р.); 
dt

tdx )(
 - похідна від функції )(tx , що фактично 

характеризує темпи приросту ВВП. 
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Параметри моделі k  та a  є феноменологічними: перший пов’язаний з 

ефективністю економічної системи і прямо визначає темпи зростання ВВП, 

другий встановлює граничну величину для ВВП, або так званий ―рівень 

насичення‖ – той максимум, який не може бути перевищений в 

довгостроковому періоді, навіть за умови повної відсутності податкового 

тиску.
235

 

Розрахунок зводиться до визначення двох параметрів - k  та a , завдяки 

яким можна оцінити низку важливих макроекономічних характеристик. 

Автора статті цікавить насамперед оптимальний рівень податкового тиску 

( оптn ). Нескладно показати, що оптимальними надходженнями до бюджету 

будуть за умови, коли цей рівень становить величину 2ak . Цікавим може 

бути також і показник стаціонарного обсягу ВВП, тобто того обсягу, до якого 

прямує система за постійного податкового тиску. Дана величина 

визначається як knaxs  . 

Щоб розв’язати поставлену задачу, О. Васильєв, записує рівняння (1) 

основної моделі в такому вигляді: 

))(()(
))(ln(

txaktn
dt

txd
 , 

де перший доданок – це похідна за часом для натурального логарифма від 

функції )(tx . 

Потім на основі статистичних даних методом інтерполяції сплайнами 

визначає залежності )(tx  та )(tn . Табулює значення ))(ln( tx  і для цієї 

залежності також виконує сплайн-інтерполяцію. Отримавши 

інтерполяційний вираз, визначає похідну 
dt

txd ))(ln(
 як функцію часу. Усе це 

разом дає автору змогу отримати інтерполяційний вираз для функції 

)(
))(ln(

)( tn
dt

txd
tF  . Задача зводиться до підбору таких параметрів k  та a , 

щоб функція ))(()( txaktf   як найкраще апроксимувала функцію )(tF . Як 
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 Васильєв О. Моделювання впливу податкового навантаження на динаміку ВВП // Економіка України. – 

2011. – №10. – С. 60–65. С. 61 
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критерій оптимальності апроксимації О. Васильєв використовує метод 

найменших квадратів. 

Параметр x  визначимо для зручності у відношенні до ВВП за 2000 рік, 

а n  - у відносних одиницях до поточного рівня ВВП. 

Параметри моделі: k =0,069 та a =5,051; звідси випливає, що 

оптимальне значення для рівня оподаткування оптn =0,174, тобто становить 

17,4% від ВВП. Стаціонарне значення для ВВП (у відношенні до 2000 р.) 

sx =2,525. 

В сучасному світі велике значення надається такому індикатору, як 

розмір державної квоти (відношення державних видатків до обсягу ВВП). На 

початку ХХ століття в найбільш розвинених країнах світу вона складала 5-

7%. В даний час в країнах Європи, модель яких вважається близькою до 

ідеалу, цей показник рівний 45-50%. В Україні ж державна квота ледве 

досягає 32–33%. 

Проблема визначення межі податкового тягаря існує з часу виникнення 

податків. Для визначення місця держави в економіці використовуються 

показники, що характеризують співвідношення доходів (або видатків) 

Зведеного бюджету та валового внутрішнього продукту („бюджетне 

навантаження"), а також співвідношення податкових надходжень до бюджету 

та ВВП („податкове навантаження").
236

 

А.І. Крисоватий пропонує свій алгоритм визначення податкового 

навантаження. Для цього нагромадження обсягів основного капіталу 

загальногосподарського комплексу держави в умовному періоді t визначимо 

з допомогою наступного рівняння: 

)()1( 11   ttttttt KeПmKeK , 

де t  - індекс планового періоду (рік); tK  - обсяг основного капіталу на 

кінець періоду t; te  - коефіцієнт щорічного вибуття основних фондів, який 
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 Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика 
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прирівнюється до норм амортизації; tП  - сукупний чистий прибуток в період 

t; tm  - коефіцієнт середньої схильності підприємств та організацій до 

інвестування власних фінансових ресурсів в основний капітал в періоді t. 

Для розрахунку коефіцієнту tm  використаємо наступну формулу: 

tt

t
t

ПA

I
m


 , 

де tI  - розмір інвестицій, направлених в основний капітал за рахунок 

власних фінансових ресурсів в періоді t, причому має місце: 10  tm ; tA  - 

обсяг амортизаційних відрахувань в періоді t. 

Дальше опишемо взаємозвязок динаміки основного капіталу та обсягів 

валового внутрішнього продукту з допомогою наступної однофакторної 

виробничої функції виду: 

t

t

t K
k

Q 
1

, 

де tQ  - валовий внутрішній продукт в періоді t; tk  - коефіцієнт 

капіталоємкості чи фондоємкості в періоді t.
237

 

Розглянемо норму прибутку td  в періоді t як частку сукупного чистого 

прибутку у створенні валового внутрішнього продукту, тобто опишемо його 

формування формулою виду: 

t

t
t

Q

П
d   

Представимо валовий внутрішній продукт у вигляді балансового 

рівняння: 

ttttt ПFTAQ  , 

де tT  - видатки на оплату праці в період t; tF  - сукупність податкових 

відрахувань в період t; tП  - сукупний чистий прибуток в період t; tA  - обсяг 

амортизаційних відрахувань в перід t. 

Розділимо праву і ліву частину попереднього рівняння на tQ : 
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t

t

t

t

t

t

t

t

Q

П

Q

F

Q

T

Q

A
1  

і введемо наступні позначення: 

t

t
t

Q

T
  - частка оплати праці у валовому внутрішньому продукті в 

періоді t; 

t

t
t

Q

F
  - частка податкових відрахувань у валовому внутрішньому 

продукті в періоді t. 

Відносний показник сукупного податкового навантаження: 

1
1 1


 

t

tt
ttt

Q

ke
d  

де, te  - коефіцієнт щорічного вибуття основних фондів, який 

прирівнюється до норм амортизації; tm  - коефіцієнт середньої схильності 

підприємств та організацій до інвестування власних фінансових ресурсів в 

основний капітал в періоді t; tQ  - валовий внутрішній продукт в періоді t; tk  - 

коефіцієнт капіталоємкості чи фондоємкості в періоді t. 

Економічний зміст отриманої формули вказує на те, що відносний 

показник сукупного податкового навантаження в контексті економічної 

ефективності залежить від наступного: зарплатоємкості, фондоємкості, зносу 

основного капіталу та темпів економічного росту. 

Враховуючи той факт, що основне завдання реформування державного 

управління, у тому числі і трансформація податкової політики, полягає в 

забезпеченні постійних темпів економічного росту, який базується на 

розширеному процесі відтворення, розрахуємо відносний показник 

сукупного податкового навантаження, який забезпечить приріст валового 

внутрішнього продукту. 

Відносний показник сукупного податкового навантаження для 

розширеного процесу відтворення набуде вигляду: 
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Дана математична модель дозволяє спрогнозувати та чітко 

задекларувати загальне податкове навантаження на наступний рік чи на 

найближчу перспективу при умові наявності визначеної соціально-

економічної доктрини держави та законодавчо закріплених темпів 

економічного росту. 

Розглянемо норму прибутку td  в періоді t як частку сукупного чистого 

прибутку у створенні валового внутрішнього продукту. 
t

  - частка оплати 

праці у валовому внутрішньому продукті в періоді t; 
t

  - частка податкових 

відрахувань у валовому внутрішньому продукті в періоді t. 

Більшість багатофакторних моделей описують криву Лаффера у 

квадратичному вигляді, спираючись на припущення про її параболічну 

форму. Таке представлення дає можливість оцінити з різним ступенем 

точності екстремум кривої (точку перегину) і сформулювати рекомендації 

стосовно зміни величини ефективної ставки даного податку. 

Загальний рівень фіскального навантаження в Україні, за 

європейськими мірками, є невисоким, і його зниження неможливе з огляду на 

сукупний обсяг державних соціальних зобовязань, притаманних сучасному 

європейському суспільству. 

Водночас є необхідність перерозподілу потоків фіскальних надходжень 

у напрямі посилення їх соціально-мобілізуючої спрямованості. Головним 

вектором такого перерозподілу має бути підвищення ролі особистої участі 

громадян у формуванні суспільних доходів. 

Питання щодо оптимізації податкових ставок є одним із ключових при 

формуванні фіскальної політики і залишається у центрі гострих дискусій 

економістів і політиків. Зв’язок між податковими ставками та обсягом 

податкових надходжень відображає крива Лафера (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Крива Лаффера 

Керуючись виглядом кривої Лаффера можна зробити висновок, що 

дослідженні взаємозв’язку між величиною видатків та динамікою 

економічного розвитку визначеною темпами приросту ВВП як правило 

використовують нелінійні залежності. 

На рисунку 5.2. зображено залежність між часткою видатків зведеного 

бюджету України у ВВП та темпами приросту останнього за період 1992 – 

2008 рр. Більший проміжок часу веде до лінеаризації залежності. 
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Scatterplot (Spreadsheet1 10v*19c)
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Рис. 5. 2 Залежність між часткою видатків зведеного бюджету у ВВП та 

темпами приросту ВВП. 

 

Враховуючи те, що податкова система здійснює надзвичайно складний 

вплив на економіку країни важливим є не так розрахунок точного значення 

податкового навантаження, а певних тенденцій, що можна здійснити з 

допомогою диференціального числення. 

Для оцінки податкового навантаження можна використати 

інструментарій диференціальної геометрії
238

. Остання передбачає вивчення 

кривих ліній (плоских і просторових) і поверхні методами диференціального 

числення. Якщо лінія є графіком функції )(xfy  , то кутовий коефіцієнт 

дотичної рівний значенню похідної функції у відповідній точці. 

Геометричний зміст похідної tgxf  )( . Функція монотонно зростає при 

0a  , монотонно спадає при 0a  , постійна при 0a  . 

                                                 
238
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Враховуючи рівняння залежності наведене на рисунку 5.2. 

211,54x-6,3x-0,84y   можна розрахувати максимум функції. Для цього 

візмемо похідну: 23,08x-6,3y'  . Прирівнямо похідну до нуля і знайдемо 

значення x  при якому функція досягає максимум. 0,27x   або 27%. Отже 

податкове навантаження, що перевищує 27% повинне вважатися надмірним. 

 

5.4. Інноваційні імперативи реалізації вітчизняної фінансової політики в 

умовах євроінтеграції 

 

Наявність вагомих викликів конкурентоспроможності національної 

економіки, пов’язаних зі зростанням вартості енергетичних ресурсів, 

поглибленням технологічного відставання більшості національних 

виробництв від світових аналогів, ймовірність макроекономічного 

розбалансування у зв’язку з дією як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, 

збереження значної загрози непрогнозованих політичних впливів не 

дозволяють розраховувати на послідовний динамічний розвиток економіки 

України за відсутності цілеспрямованої державної політики в економічній 

сфері. 

Сьогодні в Україні економічну політику характеризує переважання 

«пожежних» заходів, які не лише не підпорядковані єдиній загальній 

стратегії, але й часто суперечать довгостроковим завданням структурної 

перебудови та становлення конкурентоспроможної економіки. Незважаючи 

на те, що вже тривалий час розробляються численні стратегічні програми 

різного рівня, стратегія в них переважно розуміється як встановлення 

сукупності цільових параметрів без визначення механізмів їхнього 

досягнення. Між тим, зволікання з впровадженням в Україні стратегії, яка 

забезпечила б консолідацію провідних економічних, політичних і 

громадських сил навколо творчої діяльності у напрямі побудови сучасної 

конкурентоспроможної ринкової економіки створює значну небезпеку для 

процесів демократичних реформ і власне національної незалежності України. 
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Дослідженням окремих аспектів вищезазначеної проблеми займалася та 

займається ціла низка вітчизняних та зарубіжних науковців серед яких слід 

виділити: Абалкина Л., Акімову І., Гоптаренко Ю., Жаліло Я., Ланового В., 

Ляпіна Д., Макаренка І., Паладій М., Саакадзе А., Семиноженка В., 

Сменковського А., Соляник А., Ясина Е. та інших. Проте існує серйозна 

потреба узагальнення та систематизації їх досліджень з метою вироблення 

нового, сучасного підходу до розробки та реалізації cтратегій адекватних 

глобалізаційній та постіндустріальній парадигмі часу. 

Зараз у світовій економіці відбувається інтенсивна системна 

переорієнтація, обумовлена не тільки глобальними технологічними, 

фінансовими та екологічними змінами, але переходом країн – світових 

лідерів на новітні високопродуктивні технології. В цих умовах для України 

важливе значення має розробка та реалізація фінансової стратегії 

модернізації економіки України, яка б забезпечувала добробут громадян та 

достойні позиції країни на світовій арені. 

Сьогодні необхідність вирішення проблем, пов’язаних з інноваційним 

розвитком економіки України, набуває особливого значення. На жаль, 

безрезультатне обговорення цього питання в нашій державі триває вже 

багато років. Вчені, підприємці, представники уряду, парламентарії, всі — за 

стратегічний прорив, за якнайшвидший перехід економіки держави на 

інноваційний шлях, але реальні зрушення на цей час відсутні. 

Що сьогодні заважає Україні перейти до інноваційної моделі розвитку 

економіки? Головна проблема полягає у відсутності єдиної довгострокової 

стратегії наукового та інноваційного розвитку, яка водночас має стати 

головним індикатором ефективності витрат на науку і визначити національні 

інноваційно-інтелектуальні пріоритети розвитку на перспективу. 

Поняття інноваційної моделі тісно пов’язане з поняттям інноваційної 

політики держави. Проте якщо інноваційна модель є певним зразком, 

ідеальним об’єктом, який держава прагне побудувати, то сучасна державна 

інноваційна політика – це сукупність заходів (науково-технічних, 
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виробничих, управлінських, фінансово-побутових та ін.), пов`язаних зі 

створенням нових чи вдосконаленням існуючих продуктів або технологічних 

процесів, застосуванням їх у виробництві та комерційною реалізацією, з 

просуванням нової чи поліпшеної продукції на ринок збуту. 

Здійснення інноваційної політики вимагає значних витрат 

матеріальних, трудових, фінансових та інтелектуальних ресурсів, що 

неможливо досягнути без узгодження економічних інтересів держави, 

бізнесу та суспільства. Допомогти цьому повинна нова фінансова стратегія 

модернізації економіки України, розробка концепції якої і є метою даної 

публікації. 

Сьогодні пріоритетним для України є завдання прискореного 

інноваційного розвитку, переходу до стратегії розвитку економіки, що 

базується на знаннях. В її основі повинні лежати інтелектуальні ресурси, 

інтелектуальний капітал, наука, процеси трансферу результатів творчої 

діяльності у виробництво матеріальних та духовних благ. В розвинених 

країнах частка секторів економіки з інтенсивним використанням 

інтелектуального капіталу сьогодні складає понад 50% і ця цифра постійно 

зростає. 

В економічній науці виділяють дві моделі модернізації: а) модернізація 

зверху – ініціативи виходять від держави, від політиків та бюрократичного 

апарату; б) модернізація знизу – ініціативи та фінансування переважно 

виходять від бізнесу, державні органи створюють умови для ділової 

активності та підтримують ті чи інші проекти.
239

 

Таблиця 5.2 

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В ДВОХ МОДЕЛЯХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Функції держави Проекти модернізації 

зверху знизу 
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Загальні характеристики 

проектів 

Ставка на державу та 

контроль влади над 

економікою та 

суспільством 

Ставка на приватну 

ініціативу та контроль 

суспільства над владою 

Законність та 

правопорядок 

* 

Влада сконцентрована, 

можливим є 

примушення крім 

закону 

***  

Верховенство закону, 

розподіл влади 

Оборона та безпека ***  

Опора на силові 

структури підвищує їх 

значення 

**  

Цілі – тільки боротьба із 

зовнішніми загрозами та 

тероризмом 

Макроекономічна 

стабільність 

*  

Корисна, якщо не 

заважає соціаьному 

спокою 

***  

Необхідна як умова 

ділової активності та 

довіри 

Інституціональні 

реформи 

** 

Небезпечні, оскільки 

тягнуть за собою 

політичні ризики 

***  

Необхідні для 

вирощування 

продуктивних 

інститутів та цінностей 

Публічні послуги * 

Користні для підтримки 

стабільності 

***  

Необхідний фактор 

людського розвитку 

Соціальний захист ** 
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Екологічна безпека Необхідні при умові 

демократичного 

суспільного контролю 

над бюрократією 

Сприяння розвитку 

економіки 

***  

Необхідні в силу 

недовіри до бізнесу та 

ринковим силам 

* 

Корисні, якщо провали 

держави не 

переважають 

Усунення ―провалів‖ 

ринку 

Державне 

підприємництво 

* 

Слід уникати 

Ймовірні результати Високі ризики: легко 

почати, складно вийти з 

проекту 

Повільніше, але вірніше 

Зауваження: *** - дуже важливо; ** - важливо; * - не дуже важливо. 

 

Таблиця дає підстави зробити висновок, що цілі модернізації, про які 

говорилося вище, - відкритість та конкурентоспроможність заради добробуту 

народу та процвітання країни в постіндустріальну епоху – швидше 

досягається в проектах близьких до другої моделі.
240

 

В контексті цього фінансова стратегія модернізації економіки України 

стосується вибору способу використання фінансових ресурсів для подолання 

―супротиву‖, що заважеє досягнути ціль, а саме: 

- відновлення ємності внутрішнього ринку як найкращого способу 

поширення позитивного ефект від економічного зростання; 

- збереження стану відносної валютно-грошової стабільності; 

- реалізація факторних переваг України; 
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- забезпечення випереджаючого розвитку людського капіталу як 

основного конкурентного чинника в сучасній економіці; 

- активізація інвестиційних процесів, надання їм переважно 

інноваційної спрямованості; 

- поширення соціального ефекту від економічного зростання. 

З огляду на це, складовими фінансової стратегії модернізації економіки 

України мають стати розробка та реалізація стимулів економічного зростання 

в грошово-кредитній та бюджетно-податковій сферах, зокрема: формування 

дієвих механізмів демонетизації економіки та збільшення обсягів 

кредитування при їхньому мінімальному дестабілізуючому ефекті; 

формування податкових стимулів зростання й структурної перебудови та 

дієздатного бюджету розвитку; розробка та реалізація державної 

інвестиційної стратегії, орієнтованої на формування національного 

інвестиційного потенціалу та його спрямування на капіталовкладення в 

національну економіку, а також стратегії інноваційного розвитку, узгодженої 

з інвестиційною стратегією та орієнтованої на забезпечення інноваційної 

спрямованості інвестицій; встановлення пріоритетності завдання формування 

дієздатних фінансово стійких суб’єктів господарювання як основого об’єкта 

реалізації політики зростання та суб’єкта економіки зростання; сприяння 

створенню організаційно-інституційної системи національної економіки, 

орієнтованої на концентрацію ресурсів на цілях зростання; реалізація заходів 

щодо захисту внутрішнього ринку, спрямованих на адаптацію національної 

економіки до діяльності в умовах міжнародної конкуренції, проведення 

―агресивної‖ експортної політики, регулювання припливу іноземних 

інвестицій з метою їхньої концентрації на завданнях структурного оновлення 

національної економіки; розробка та реалізація державної політики доходів, 

спрямованої на поширення ефекту економічної динаміки на соціальну сферу, 

запобігання надмірному розшаруванню доходів та стимулювання 

економічної активності на розвитку людського капіталу; пошук ―консенсусу 
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навкого зростання‖ – встановлення балансу інтересів основних політико-

економічних угрупувань навколо реалізації завдань зростання [4]. 

Серед заходів, спрямованих на реалізацію фінанової стратегії 

модернізації економіки України, можна виділити: застосування кредитної, 

правової та політичної підтримки вітчизняних компаній-виробників 

продукції високого технологічного рівня, які прагнуть до освоєння світових 

ринків, створення відповідних преференцій у сфері податкового і митного 

регулювання; запровадження тимчасових протекціоністських заходів – 

тарифних і нетарифних методів регулювання імпорту відповідно до 

міжнародно визнаних норм і принципів; спрямування на розвиток галузей з 

високим науково-технологічним потенціалом значної частки державних 

інвестицій; забезпечення трансформації результатів досліджень в комерційні 

ефективні технології, зразки і моделі конкурентоспроможних тоіврів, 

надання державних замовлень на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи; модернізацію та створення інфраструктури для 

забезпечення світового рівня наукових досліджень; створення інкубаторів, 

технополісів, інших форм інформаційного та організаційного нагромадження 

капіталу; поліпшеня технологічної структури промислового виробництва з 

активним сприйняттям науково-технологічних досягнень світового рівня; 

зосередження державної промислової політики на тих напрямках науково-

технічного розвитку, які мають безпосереднє відношення до пріоритетів 

структурної гармонізації промислового виробництва і забезпечують важливі 

інтереси людини, суспільства, держави; стимулювати прискорення розвитку 

виробництв, здатних поліпшити експортний потенціал і сформулювати 

спеціалізацію України в міжнародному поділі праці, яка відповідає її 

національним інтересам; науково-технологічне оновлення виробництва, 

прискорення розвитку наукоємних і високотехнологічних галузей та 

виробництв; наближення якісних характеристик вітчизняного науково-

технологічного потенціалу до рівня стандартів розвинених країн, 
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інтенсифікація процесу оновлювання науковими знаннями, новими 

технологіями та їхнього практичного використання. 

Отже, фінансова стратегія модернізації економіки України повинна 

реалізувати на практиці логічний ланцюг: "конкурентоспроможна економіка 

- справедлива держава - заможні громадяни", що можливе лише у процесі 

конструктивного відкритого діалогу між державою, бізнесом та 

суспільством. 

На тлі структурної перебудови світової економічної системи на основі 

новітніх технологій у техніко-виробничій структурі української економіки 

спостерігається регрес, звужується потенціал зростання сучасного й нового 

технологічних укладів, економіка втрачає здатність до самовідтворення. При 

цьому держава продовжує пасивну економічну політику, не використовуючи 

загальноприйнятих у світі інструментів стимулювання НТП та не створюючи 

механізмів генерування довгострокових інвестицій у освоєння нових 

технологій.
241

 

Відставання нашої науки є зокрема наслідком не зовсім правильного 

підходу до стратегічного управління науково-технічними прогресом. В 

характеристиці стану, що склався слід виділити декілька основних моментів: 

1. ―Наздоганяючий‖ стереотип управління (наздогнати замість 

того, щоб використати міжнародний науково-технічний 

розподіл праці. Розвивати те, де є успіхи, переваги). 

2. Фронтальний розвиток науки, що особливо негативно у 

випадку залишкового принципу фінансування. 

3. Нестикування державних планів економічного і соціального 

розвитку країни з необхідністю реалізувати великі науково-

технічні досягнення. 

Світовий досвід свідчить, що наука та інновації розвиваються лише в 

тому суспільстві, де є соціальне (а не просто державне) замовлення на 
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наукові розробки, соціальною практикою потребуються вчені та спеціалісти, 

існує органічний зв'язок між наукою, виробництвом та освітою, а державна 

влада виступає в якості стимулятора налагодження таких звязків та 

організатора процесів інноваційного розвитку. 

Розглядаючи динаміку зміни зв’язків в класичній тріаді виробництво 

(P) – техніка (T) – наука (S), Добров Г.М. показав, що на визначених етапах 

розвитку економіки країни, пов’язаних, зокрема, з наголосом на використанні 

інноваційного фактору, темпи розвитку техніки повинні переважати темпи 

розвитку виробництва, а наука повинна розвиватися швидше, ніж техніка: 

dt

dP

dt

dT

dt

dS
 .

242
 

Приведені у таблиці дані дозволяють в сукупності з іншими 

індикаторами економічного розвитку зробити висновок, що грошовий 

капітал в умовах відсутності ефективних ціленаправлених державних 

фінансових регуляторів усе більше і більше вивільняється від участі у 

матеріальному виробництві, особливо пов’язаному із застосуванням високих 

технологій.
243

 

Таблиця 5.3 

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТРІАДИ: 

НАУКА(S) – ТЕХНІКА(T) – ВИРОБНИЦТВО (ПРОМИСЛОВІСТЬ)(P) 

ЗА ПЕРІОД 2008–2014 РР. 

Найменування показника 2014 р. до 2009 р. (рази) 

1. Промислове виробництво в 1,47 рази більше 

2. Основні засоби промисловості зменшилися в 1,5 рази 

3. Інвестиції в основний капітал в 

промисловості 

в 2 рази більше 

4. Інвестиції в дослідження та в 2 рази більше 
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розробки 

5. Інвестиції в операції з нерухомістю в 3,9 рази більше 

6. Інвестиції у фінансову діяльність в 3,4 рази більше 

7. Інвестиції в оптову торгівлю та 

посередництво 

в 5,0 рази більше 

8. Торгівля автомобілями та 

мотоциклами, їх ремонт 

в 5,2 рази більше 

9. Витрати на НДДКР в 1,18 рази більше 

10. ―Наукоємність‖ бюджету 1,63%(2014 р.):1,9%(2008 р.) 

Джерело: Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. 

 

Поняття ―економіка знань‖, або ―економіка, заснована на знаннях‖, 

виражає спосіб виробництва матеріальних благ, що набуває важливого 

значення у новому тисячолітті. Економіка знань – це економіка, яка створює, 

розповсюджує та використовує знання для забезпечення свого зростання і 

конкурентоспроможності. У такій економіці знання збагачують усі галузі, всі 

сектори і всіх учасників економічного процесу. Вона не тільки використовує 

знання в різноманітній формі, але й створює їх у вигляді науково-технічної та 

високотехнологічної продукції, висококваліфікованих послуг і освіти. 

Основою для розбудови економіки знань є розвиток людського 

потенціалу, який у першу чергу залежить від державної політики у даній 

сфері. Основними інструментами впливу на людський потенціал є державний 

бюджет, фінансування освіти, охорони здоров’я, культури, науки, системи 

соціального страхування і соціального захисту. 

Економічне зростання прямо залежить від науково-технічного розвитку 

у перспективних напрямах фундаментальних досліджень і нових технологій, 

спроможних вплинути на глибокі структурні зрушення в традиційних галузях 

промисловості. Отже, поширення знань вимагає потужної наукової бази і 

системи науково-дослідних кластерів, у яких розробляються нові ідеї, нові 

форми співробітництва наукового і виробничого секторів. 
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На жаль, в Україні й досі використовується так звана ―дирижистська‖ 

модель, заснована на принципах традиційної промислової політики, зокрема, 

на виокремленні галузевих пріоритетів та їх державній (фінансовій та 

нефінансовій) підтримці. Дана модель грунтується на надмірній вірі в 

можливості держави об’єктивно визначати пріоритети і формувати 

довгострокову стратегію зростання
244

. 

Формування державної політики у сфері економіки знань має 

передбачати три надзвичайно важливі аспекти: по-перше, трансформацію 

інституційної структури науки; по-друге, перехід від підтримки організацій 

до стимулювання видів діяльності; по-третє, впровадження нового формату 

поведінки в умовах моделі відкритої інновації
245

. 

Один із напрямів державної політики – створення технологічних 

кластерів, які на відміну від інноваційно-виробничих здатні значно впливати 

на конкурентоспроможність економіки країни завдяки можливості запуску 

механізму впровадження перспективних (шостого технологічного укладу) 

технологій, науковий рівень розробок яких в Україні відповідає світовому
246

. 

Треба докорінно змінити стратегію державних інноваційних програм. 

Вони мають бути спрямовані не на створення каналів фінансування окремих 

установ, а насамперед на відвоювання, завоювання та формування нових 

ринків наукомісткої продукції. Критерієм пріоритетності має стати не 

сучасний рівень розвитку галузі, а її здатність до суттєвого збільшення ВВП, 

створення імпортозамінної та експортної продукції.
247

 На рисунку наведено 

механізм прогнозування, створення та використання інновацій. 
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Попереднє визначення цілі розробки нового 

продукту (товару, послуги, рішення)

Аналіз нового продукту за сукупністю параметрів, 

які визначають його ефективність, новизну, 

корисність

Виявлення протирічь, 

обмежень

Виявлення недоліків 

нового продукту 

Виявлення побічних 

небажаних ефектів

Знаходження способів вирішення 

протирічь та зняття обмежень

Уточнення цілі розробки 

нового продукту

Прогнозування альтернативних варіантів нового продукту

Вибір оптимального варіанту 

нового продукту

Облік можливих побічних 

небажаних ефектів

Прогнозування умов ефективного 

функціонування нового продукту

Техніко-економічна, соціально-

екологічна та психологічна оцінка 

нового продукту

Розробка нового продукту

Задоволення суспільної потреби

Промислово-комерційна реалізація 

нового продукту
 

Рис. 5.3. Механізм прогнозування, створення та використання новації.
248

 

 

Сьогоднішня соціальна структура суспільства сконструйована під 

надлишкове споживання, пов’язане, з бездумним знищенням ресурсів. При 

цьому таке ―суспільство споживання‖ по суті не потребує інновацій. 

Спроби створити ту чи іншу національно-державну модель освоєння 

інновацій є ―наївним меркантилізмом‖, так як інновації сприймаються не 

лише публічними, але і приватними акторами, які не повязані жорсткими 

державними зобовязаннями і сприяють глобалізації інноваційного процесу, 

неминуче виводячи його за національні межі.
249

 

На сьогодні вже практично досягнутий науковий консенсус щодо зміни 

конфігурації і ролі провідних факторів виробництва на етапі переходу 
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передових суспільств від індустріального етапу їх розвитку до нового – 

постіндустріального або інформаційного типу суспільства. Традиційні 

фактори виробництва, такі, як земля, праця і капітал, не тільки були 

доповнені четвертим провідним фактором – наукою та інформацією, але й 

значення останніх стало вирішальним. (збільшення ефективності 

використання всіх попередніх трьох факторів). 

У цьому зв’язку очевидно, що в Україні має бути запроваджена 

принципово нова і, до того ж, дієва фінансова й науково-технічна політика. 

Доцільно виділити два основних напрями цієї діяльності.
250

 

По-перше, трансформація функцій держави в сфері інвестиційної 

діяльності, а саме, перехід від розподілу капітальних вкладень до виконання 

ролі комерційного інвестора і партнера недержавних інвесторів. 

По-друге, з урахуванням специфіки сучасної України, яка будує 

багатоукладну змішану економіку в дуже своєрідних умовах, 

фундаментальними поняттями, що відповідають нашій реальності й нашим 

проблемам, мають стати: ―знання‖, ―раціональне цілеобгрунтування‖, 

―висока технологія‖, ―інновація‖, ―модернізація‖, ―стабільний розвиток‖, 

―соціальна збалансованість‖, ―економія ресурсів‖. Інші ж економічні 

категорії, що лежать в основі неокласичних теорій, мають бути розглянуті як 

похідні від фундаментальних, як відображення процесів та механізмів, які 

або гальмують впровадження наукомістких технологій, або сприяють 

перетворенню України в економічно передову державу. 

Заклики до інноваційної моделі росту відображають зараз у першу 

чергу політичні інтереси. Щоб вони увійшли в органічну єдність з 

економічними, держава повинна стати зацікавленою або в технологічній 

ренті замість сировинної (американська модель), або в податку з кінцевого 

обороту (європейська модифікація радянської моделі). Оптимальною для 

нашої країни є друга модель.
251
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Перехід до політики податку з кінцевого обороту потребує базової 

перебудови усієї економічної системи держави. Змінюються господарські 

функції держави, в їх числі основними стануть функції макроекономічного 

планування, вертикальної інтеграції та концентрації промислового капіталу, 

формування та налагодження діяльності загальнонаціональних корпорацій, 

оптимального розподілу ресурсів відповідно загальнодержавним плановим 

пріоритетам, підвишення ефективності державно-корпоративного сектору.
252

 

Комплекс труднощів на прискореному шляху до ―стійкого розвитку‖ 

має в основі майже повну відсутність ―квантової грамотності‖.
253

 

Нанотехнологічна революція надає науці і техніці ХХІ ст. нові риси, 

повертаючи людину до сприйняття світу як єдиного цілого, дає можливість 

предметно їй діяти в природі, користуючись тими ж ―технологічними 

прийомами‖, якими користується й вона сама. 

Одна з найсерйозніших, можливо, головна, перепона на шляху 

розвитку нашої держави – хронічне нерозуміння її керманичами, а заодно й 

усім українським суспільством, ролі та місця науки в сучасному світі. 

Наголошується лише на одному аспекті – прикладному значенні або 

орієнтації на пекучі проблеми сьогодення, повязані з конкретними 

розробленнями. Фундаментальна ж наука, яка спрямована на здобуття нового 

знання, не цікавить нікого – ні державу, заклопотану поточними проблемами, 

ні приватний бізнес, сконцентрований лише на так званих швидких грошах. 

Фундаментальна наука як компонент цивілізаційного розвитку не 

зводиться і не може зводитися до меркантильних суспільних потреб – нових 

технологій, методів лікування, виробів широкого вжитку. 

Отримання раніше невідомих даних про навколишній світ – базовий 

елемент для побудови сучасного самодостатнього суспільства, здатного 

розвиватися й відстоювати свої інтереси. Розвиток науки й збереження 

фундаментальних досліджень потребує, як правило, достатньої кількості 
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кваліфікованих кадрів для ведення різнобічної науково-технологічної 

діяльності. При цьому й викладачі ВНЗ можуть готувати висококласних 

фахівців лише тоді, коли самі залучені до таких досліджень. Тому все 

взаємоповязане: наука підтримує на належному рівні освіту, а вона дає змогу 

розвиватися науці. Тільки за таких умов країна здатна бдувати економічні й 

безпечні ядерні реактори, виробляти екологічний транспорт, синтезувати 

ефективні ліки, винаходити продуктивні сорти насіння та породи свійських 

тварин і робити багато чого ще. 

Крім того, співтовариство вчених у будь-якій країні виконує вкрай 

важливу місію – бути експертами з найскладніших для життєдіяльності 

питань, до яких, зокрема, входять оцінювання перспективності й безпеки тих 

чи тих дорогих проектів, передбачення наслідків великих будов, осмислення 

тенденцій людського розвитку, нарешті, коли виникає потреба, - 

передбачення можливих (і неможливих) подій. Якщо ж цього немає, країна 

стає ―другосортною‖, що означає отримання науково-технологічної 

інформації від інших – розвинених – держав. Наслідок цього – не лише 

економічна, а й політична та військова залежність. Ось чому деякі сильні 

країни обмежують свій експорт високотехнологічних й оборонних товарів, а 

багато держав, які ранішене мали значного науково-дослідницького 

потенціалу, почали його прискорено розгортати. Згадаймо, хоча б Японію, 

Республіку Корею, Фінляндію, Австрію, а в останнє десятиліття – Бразилію, 

Індію й Китай. Їхнє керівництво, швидше за все, глибоко перейнялося 

розумінням, що питання науки – першочергові, а жорсткі пріоритети в ній – 

шкідливі, оскільки те, що здається далеким від практики і сьогоденних 

потреб, може швидко перетворитися на найнагальнішу справу для безпеки 

країни. 

Запровадження в Україні фінансової стратегії модернізації економіки 

перетворюється на об’єктивну необхідність, альтернативи якій нема. 

Модернізація вітчизняної економіки на засадах інноваційного розвитку має 

забезпечуватися комплексним застосуванням всіх доступних важелів 
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економічної політики, мобілізацією підприємницького потенціалу 

суспільства, взаємодією держави, науки та бізнесу. 

Виявлено, що для країн з ринками, що формуються ключовими 

ризиками погіршення соціально-економічного стану є: 1) надміру 

оптимістичне сприйняття майбутнього; 2) геополітичні ризики; 3) 

ймовірність негативної динаміки основних макропоказників країн єврозони. 

Обґрунтовано, що між продуктивністю праці та фінансовою політикою 

існує двоякий зв’язок. З одного боку, фінансова політика (передусім політика 

доходів) повинна стимулювати зростання продуктивності праці, з іншого – 

приріст випуску повинен бути розподілений відповідно до внеску кожного з 

учасників виробничого процесу. 

У роботі аргументовано, що сучасне суспільство розвивається на 

основі процесів індивідуалізації й соціалізації в їх органічному поєднанні. 

Змінюється субординація між економічними і соціальними чинниками на 

користь останніх. 

Доведено, що основними імперативами соціально-економічного 

розвитку України на початку ХХІ століття, поряд з достатніми обсягами 

фінансових ресурсів та інноваціями, є соціальна спрямованість економіки із 

забезпеченням соціального партнерства, справедливий розподіл 

матеріальних і духовних благ, покращення якості життя населення. 

Критичний аналіз фінансової політики в Україні, яка здійснювалася на 

окремих етапах постсоціалістичної трансформації, дає змогу стверджувати, 

що вона виявилася соціально неефективною. Це підтверджують 

диференціація доходів і соціальних стандартів життя. Виявлено, що нині 

розвинені країни світу основними завданнями фінансової політики вважають 

вирішення соціальних проблем, що і є головними критеріями ефективності 

держави та її інститутів, результативності існуючих систем перерозподільних 

відносин. 

Доведено, що більшість дослідників зосереджують власні наукові 

пошуки на окремих аспектах зазначених вище проблем сьогодення, зокрема: 
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аналізі методологічних підходів до визначення показників бідності та 

нерівності, пошуку інструментів (у першу чергу фінансових) подолання 

бідності, вивчення причин посилення нерівності в глобальній економіці, 

економіко-математичному моделюванні впливу державного регулювання на 

результати перерозподілу, розкритті особливостей та закономірностей 

розподілу й перерозподілу доходів населення тощо. Проте, з погляду 

методології фінансової політики зазначені напрацювання не дають відповіді 

на усі питання практики. Напевно найактуальнішим з них є питання, чому 

програми подолання бідності переважно неефективні. Відповіддю, як 

з’ясовано у дослідженні, є перманентна боротьба державних інституцій із 

наслідками недосконалості системи перерозподільних відносин, а не її 

причинами. 

Визначено, що основним фінансовим інструментом подолання бідності 

в Україні є пільги соціального характеру. Однак їхня ефективність 

надзвичайно низька у зв’язку з тим, що у системі державного соціального 

захисту населення не виконується один з фундаментальних принципів 

ефективного управління суспільними фінансами – це належний облік, 

звітність та ефективний фінансовий контроль здійснення виплат і надання 

пільг. Враховуючи це, подальше вдосконалення соціального захисту 

неможливе без проведення наукового обґрунтування меж фінансової 

підтримки, як окремих осіб, що одержують допомогу, так і підприємств, які 

надають пільгові послуги. А це вимагає розроблення норм та нормативів 

споживання послуг, а також стандартів їхнього надання. Без наявності таких 

науково обґрунтованих об’єктивних критеріїв неможливо впорядкувати 

систему фінансового забезпечення соціального захисту населення. 

Аргументовано, що на сучасному етапі розвитку України необхідно 

взяти за основу розроблення стратегії боротьби з бідністю такі основні 

принципи: створення умов для виходу з бідності більшості населення на 

трудовій, а не на соціально-дотаційній основі; формування ефективної 

системи підтримки лише для соціально вразливих груп населення; влада 
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повинна взяти на себе великий обсяг зобов’язань у сфері підвищення 

соціальних стандартів та посилення соціальної справедливості, що 

неможливо реалізувати без активізації використання особистих податків як 

інструменту перерозподілу доходів. 

Встановлено, що за відсутності сформованого середнього класу навіть 

найвідповідальніші політики стикаються з дилемою – необхідністю 

прийняття популістських та протекціоністських рішень, використовуючи 

інфляційне фінансування для заспокоєння незадоволеної більшості 

населення, з одного боку, і небажанням багатих платити більше податків для 

фінансування довготермінових інвестицій у розвиток освіти та створення 

інфраструктури – з іншого. 

Сучасна система соціальних виплат в Україні дає змогу певною мірою 

відносно справедливо перерозподіляти ресурси на користь громадян, які 

найбільш потребують соціальної підтримки, тому спираючись на досвід 

розвинених країн, доцільним під час оцінки ефективності соціальних виплат 

є застосування таких критеріїв: значущість (суттєвість, достатність) 

соціальних виплат у забезпеченні захисту від відповідних соціальних 

ризиків; своєчасність та повнота одержання соціальних виплат; доступність 

та якість соціальних виплат. 

Окремою проблемою є розроблення ефективного комплексу механізмів 

фінансового забезпечення соціальних виплат населенню. У цьому контексті 

визначено такі пріоритетні напрями: створення єдиної нормативної бази 

заходів соціальної підтримки; розроблення та реалізація відповідних 

концептуальних підходів й порядку соціальних виплат на основі 

забезпечення мінімальних потреб, добровільності, персоніфікації (інституту 

соціального аудиту); запровадження жорсткого фінансового контролю 

соціальних виплат. Розв’язання цієї проблеми передбачає необхідність 

переходу на принцип мінімальних потреб в наданні соціальних виплат. 

Однак для цього необхідно провести низку заходів, підготувати необхідні 

умови. По-перше, потрібно відмовитися від довічних соціальних трансфертів 
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за заслуги (одноразовий характер). По-друге, це  потребує нових підходів до 

формування соціальних стандартів та гарантій, на основі яких і відбувається 

розрахунок відповідних соціальних виплат (не лише підтримка 

фізіологічного виживання особи, а й збереження і розвиток людського 

капіталу). 

У дослідженні підтверджено, що структура соціальних трансферів в 

Україні має свої особливості, і це зумовлено залишеною в ―спадок‖ від 

радянської системи ―стиснутої заробітної плати‖, яка компенсувалася (та 

продовжує компенсуватися) за рахунок розгалуженої системи різноманітних 

пільг. В Україні домінують натуральні трансфери (переважно пільги) та 

майже відсутні цільові грошові трансферти в блоці соціальної допомоги. 

Соціальні трансфери в натуральній формі у загальній структурі доходів 

становлять близько 13%. Інша особливість трансферної політики в Україні 

полягає у невеликій частці соціального страхування у загальному обсязі 

соціальних трансферів (в Україні вона становить менше 50%, тоді як у США 

– 70%, Німеччині – 80%). 

У роботі доведено, що недосконала політика надання соціальних 

трансферів призвела до того, що соціальні виплати не зменшують, а навпаки, 

збільшують нерівність у розподілі доходів та бідність. Так, оцінюючи вплив 

соціальної допомоги на вирівнювання доходів населення України, необхідно 

зазначити різний внесок окремих видів соціальних виплат на формування 

загальної нерівності. Чинна система соціальної підтримки принципово 

нездатна вирішити завдання перерозподілу ресурсів на користь тих, хто 

найбільше цього потребує. Причинами цього є: по-перше, неузгодженість 

між собою законодавчо-нормативних актів щодо соціального захисту та 

форм соціального забезпечення у поєднанні з відсутністю орієнтації на 

фактичний рівень можливостей державних фінансів, що забезпечили 

існування великої кількості соціальних трансферів; по-друге, фінансування 

соціальних трансферів характеризується безперервними реструктуризаціями, 

секвестром бюджетних видатків на соціальний захист і забезпечення, 
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відсутністю перспектив щодо комплексного та результативного вирішення 

проблеми платоспроможності малозабезпеченого населення; по-третє, у 

соціальній сфері основні кошти спрямовуються на безперспективне 

підтримання виплат за структурою, у якій переважають пасивні елементи 

соціального захисту, що склалися в умовах планової економіки. Активні 

елементи, які підвищують трудовий потенціал людини в ринковій системі 

(освіта, медицина, перенавчання з наступним працевлаштуванням) 

залишаються об’єктом залишкового фінансування. 

Аналіз впливу соціальних трансферів на розшарування в суспільстві 

засвідчив позитивні результати 2-х програм – системи допомоги на дітей і 

адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Проте вплив на розподіл 

доходів у суспільстві не означає автоматичного перенесення позитивного 

ефекту на ситуацію з бідністю, а тим більше не демонструє масштаби цього 

ефекту. Найкраще ступінь впливу різних видів соціальної підтримки на 

фінансове становище населення можна виявити за порівняння показників 

бідності до і після отримання соціального трансферту. Водночас прямий 

вплив краще простежується за використання абсолютного критерію бідності, 

а вплив на бідність як багатоаспектне явище, пов’язане з нерівністю, 

доцільно досліджувати на основі відносного критерію (використано 

національний критерій бідності – 75% медіанного рівня сукупних 

еквівалентних витрат). 

Доведено, що принципово важливим у створенні системи соціально 

орієнтованого оподаткування доходів фізичних осіб, є зміна самого об’єкту 

оподаткування. Оподаткуванню повинні підлягати не дохід окремої фізичної 

особи, а дохід сім’ї, оскільки це дасть змогу через податок здійснювати 

фінансову підтримку сім’ї, стимулювати її розвиток. Для цього в умовах 

динамічного ринкового середовища сучасної української економіки, що 

охоплена інфляційними явищами, раціонально було б прив’язати ставки 

податку не до абсолютних цифр доходів, а до таких категорій, як 

―прожитковий мінімум сім’ї‖, ―раціональний споживчий бюджет сім’ї‖, 
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―бюджет сім’ї повного достатку‖, які потрібно щорічно розраховувати та 

затверджувати одночасно з прийняттям закону про бюджет. 

У роботі здійснено оцінку взаємозв’язку показників обсягу інвестицій в 

основний капітал за рахунок коштів державного бюджету та запропонованих 

критеріїв їх регіонального розподілу. В основу дослідження покладений 

інформаційний масив, який об’єднує часові ряди економічних показників 

розвитку 24 областей України та Автономної республіки Крим за період 

1996–2013 рр. Змінним моделі присвоєні такі індекси: 25,...,1i  і 18,...,1t . Як 

залежна змінна була використана частка і-ої області у загальнодержавному 

обсязі інвестицій в t-ому році itI . По відношенню до функціональної форми і 

оціночних показників також необхідно прийнято умову, згідно з якою сума 

прогнозованих часток інвестицій областей у загальнодержавному обсязі 

інвестицій повинна дорівнювати 1. Включені у регресійну модель незалежні 

змінні відображають цільову орієнтацію регіональної інвестиційної політики 

держави (ефективність, справедливість, виробничий потенціал, інші 

чинники). 

В якості критерію ефективності використано величину, що 

розраховується за формулою: 

t

it
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it
it

K

K

Y

Y
YK 

24

1
, (7) 

де itY  - Валовий регіональний продукт і-ої області в t-му році; tY  - 

Валовий регіональний продукт України у цілому в t-му році; itK  - основні 

фонди і-ої області в кінці t-го року; tK  - основні фонди України на кінець t-го 

року. 

Цільовий критерій справедливості розподілу інвестицій розраховано за 

формулою: 
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де itP  - економічно активне населення i  - ої області в t  - ому році; tP  - 

економічно активне населення країни в t  - ому році (зазначимо, що 

 
i i

itit PYYK ). 

Припускаючи, що інвестиції в основний капітал на відшкодування 

спрацьованості є зростаючою функцією обсягу основних фондів, до 

незалежних включено наступну змінну: 
t

it
it

K

K
CAP  . 

Враховуючи те, що потоки інвестицій можуть повільно змінюватися 

під впливом незалежних змінних, у рівняння регресії включено додаткову 

складову – лагову залежну змінну 1-itI . 

Одержане інвестиційне рівняння матиме вид: 

1574455,07211415,0061255,0491580,0011146,0  itititit ICAPPYYKI  (9) 

Для оцінки значущості коефіцієнтів розраховано стандартні похибки 

цих коефіцієнтів, коефіцієнти множинної кореляції та детермінації даної 

моделі. На підставі розрахунків зроблено висновок проте, що за F – 

критерієм Фішера (F=46,289) з ймовірністю 95% щільність зв’язку 

включених у модель факторів є суттєвою, всі коефіцієнти регресії є 

істотними, а величина множинного коефіцієнта кореляції і детермінації 

пояснює 90% зміни частки інвестицій в основний капітал. Проведені 

розрахунки дали змогу виявити цільові критерії розподілу інвестицій в 

основний капітал за рахунок коштів Державного бюджету. До них віднесено 

ефективність та інші причини інвестування. 

Встановлено, що імперативами реалізації вітчизняної фінансової 

політики в умовах військової агресії Росії, падіння ВВП, гострої кризи 

державних фінансів, загострення соціальної напруги є: виявлення 

закономірностей впливу фінансових інструментів на динаміку соціально-

економічного розвитку, пошук дієвих бюджетно-податкових важелів 

підвищення конкурентоспроможності суспільства, перегляд структури 

державних витрат з орієнтацією на фінансування зміцнення обороноздатності 
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держави та розвитку людського капіталу, забезпечення соціальної 

справедливості перерозподільних процесів в Україні. Їх врахуванням під час 

організації перерозподільних процесів в Україні буде сприяти пожвавленню 

національної економіки та досягненню стратегічних цілей соціально-

економічного розвитку суспільства. 
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Висновки до розділу V. 

 

Щодо потенціалу фінансового облаштування, то можна зробити такі 

висновки: 

1. Для країн з ринками, що формуються ключовими ризиками 

погіршення соціально-економічного стану є: 1) надміру оптимістичне 

сприйняття майбутнього; 2) геополітичні ризики; 3) ймовірність негативної 

динаміки основних макропоказників країн єврозони. 

2. Між продуктивністю праці та фінансовою політикою існує двоякий 

зв’язок. З одного боку, фінансова політика (передусім політика доходів) 

повинна стимулювати зростання продуктивності праці, з іншого – приріст 

випуску повинен бути розподілений відповідно до внеску кожного з 

учасників виробничого процесу. 

3. Сучасне суспільство розвивається на основі процесів індивідуалізації 

й соціалізації в їх органічному поєднанні. Змінюється субординація між 

економічними і соціальними чинниками на користь останніх. 

4. Основними імперативами соціально-економічного розвитку України 

на початку ХХІ століття, поряд з достатніми обсягами фінансових ресурсів та 

інноваціями, є соціальна спрямованість економіки із забезпеченням 

соціального партнерства, справедливий розподіл матеріальних і духовних 

благ, покращення якості життя населення. 

5. Критичний аналіз фінансової політики в Україні, яка здійснювалася 

на окремих етапах постсоціалістичної трансформації, дає змогу 

стверджувати, що вона виявилася соціально неефективною. Це 

підтверджують диференціація доходів і соціальних стандартів життя. 

Виявлено, що нині розвинені країни світу основними завданнями фінансової 

політики вважають вирішення соціальних проблем, що і є головними 

критеріями ефективності держави та її інститутів, результативності існуючих 

систем перерозподільних відносин. 
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6. Більшість дослідників зосереджують власні наукові пошуки на 

окремих аспектах зазначених вище проблем сьогодення, зокрема: аналізі 

методологічних підходів до визначення показників бідності та нерівності, 

пошуку інструментів (у першу чергу фінансових) подолання бідності, 

вивчення причин посилення нерівності в глобальній економіці, економіко-

математичному моделюванні впливу державного регулювання на результати 

перерозподілу, розкритті особливостей та закономірностей розподілу й 

перерозподілу доходів населення тощо. Проте, з погляду методології 

фінансової політики зазначені напрацювання не дають відповіді на усі 

питання практики. Напевно найактуальнішим з них є питання, чому 

програми подолання бідності переважно неефективні. Відповіддю, як 

з’ясовано у дослідженні, є перманентна боротьба державних інституцій із 

наслідками недосконалості системи перерозподільних відносин, а не її 

причинами. 

7. Основним фінансовим інструментом подолання бідності в Україні є 

пільги соціального характеру. Однак їхня ефективність надзвичайно низька у 

зв’язку з тим, що у системі державного соціального захисту населення не 

виконується один з фундаментальних принципів ефективного управління 

суспільними фінансами – це належний облік, звітність та ефективний 

фінансовий контроль здійснення виплат і надання пільг. Враховуючи це, 

подальше вдосконалення соціального захисту неможливе без проведення 

наукового обґрунтування меж фінансової підтримки, як окремих осіб, що 

одержують допомогу, так і підприємств, які надають пільгові послуги. А це 

вимагає розроблення норм та нормативів споживання послуг, а також 

стандартів їхнього надання. Без наявності таких науково обґрунтованих 

об’єктивних критеріїв неможливо впорядкувати систему фінансового 

забезпечення соціального захисту населення. 

8. На сучасному етапі розвитку України необхідно взяти за основу 

розроблення стратегії боротьби з бідністю такі основні принципи: створення 

умов для виходу з бідності більшості населення на трудовій, а не на 
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соціально-дотаційній основі; формування ефективної системи підтримки 

лише для соціально вразливих груп населення; влада повинна взяти на себе 

великий обсяг зобов’язань у сфері підвищення соціальних стандартів та 

посилення соціальної справедливості, що неможливо реалізувати без 

активізації використання особистих податків як інструменту перерозподілу 

доходів. 

9. За відсутності сформованого середнього класу навіть 

найвідповідальніші політики стикаються з дилемою – необхідністю 

прийняття популістських та протекціоністських рішень, використовуючи 

інфляційне фінансування для заспокоєння незадоволеної більшості 

населення, з одного боку, і небажанням багатих платити більше податків для 

фінансування довготермінових інвестицій у розвиток освіти та створення 

інфраструктури – з іншого. 

10. Сучасна система соціальних виплат в Україні дає змогу певною 

мірою відносно справедливо перерозподіляти ресурси на користь громадян, 

які найбільш потребують соціальної підтримки, тому спираючись на досвід 

розвинених країн, доцільним під час оцінки ефективності соціальних виплат 

є застосування таких критеріїв: значущість (суттєвість, достатність) 

соціальних виплат у забезпеченні захисту від відповідних соціальних 

ризиків; своєчасність та повнота одержання соціальних виплат; доступність 

та якість соціальних виплат. 

11. Окремою проблемою є розроблення ефективного комплексу 

механізмів фінансового забезпечення соціальних виплат населенню. У цьому 

контексті визначено такі пріоритетні напрями: створення єдиної нормативної 

бази заходів соціальної підтримки; розроблення та реалізація відповідних 

концептуальних підходів й порядку соціальних виплат на основі 

забезпечення мінімальних потреб, добровільності, персоніфікації (інституту 

соціального аудиту); запровадження жорсткого фінансового контролю 

соціальних виплат. Розв’язання цієї проблеми передбачає необхідність 

переходу на принцип мінімальних потреб в наданні соціальних виплат. 



 339 

Однак для цього необхідно провести низку заходів, підготувати необхідні 

умови. По-перше, потрібно відмовитися від довічних соціальних трансфертів 

за заслуги (одноразовий характер). По-друге, це  потребує нових підходів до 

формування соціальних стандартів та гарантій, на основі яких і відбувається 

розрахунок відповідних соціальних виплат (не лише підтримка 

фізіологічного виживання особи, а й збереження і розвиток людського 

капіталу). 

12. Структура соціальних трансферів в Україні має свої особливості, і 

це зумовлено залишеною в ―спадок‖ від радянської системи ―стиснутої 

заробітної плати‖, яка компенсувалася (та продовжує компенсуватися) за 

рахунок розгалуженої системи різноманітних пільг. В Україні домінують 

натуральні трансфери (переважно пільги) та майже відсутні цільові грошові 

трансферти в блоці соціальної допомоги. Соціальні трансфери в натуральній 

формі у загальній структурі доходів становлять близько 13%. Інша 

особливість трансферної політики в Україні полягає у невеликій частці 

соціального страхування у загальному обсязі соціальних трансферів (в 

Україні вона становить менше 50%, тоді як у США – 70%, Німеччині – 80%). 

13. У роботі доведено, що недосконала політика надання соціальних 

трансферів призвела до того, що соціальні виплати не зменшують, а навпаки, 

збільшують нерівність у розподілі доходів та бідність. Так, оцінюючи вплив 

соціальної допомоги на вирівнювання доходів населення України, необхідно 

зазначити різний внесок окремих видів соціальних виплат на формування 

загальної нерівності. Чинна система соціальної підтримки принципово 

нездатна вирішити завдання перерозподілу ресурсів на користь тих, хто 

найбільше цього потребує. Причинами цього є: по-перше, неузгодженість 

між собою законодавчо-нормативних актів щодо соціального захисту та 

форм соціального забезпечення у поєднанні з відсутністю орієнтації на 

фактичний рівень можливостей державних фінансів, що забезпечили 

існування великої кількості соціальних трансферів; по-друге, фінансування 

соціальних трансферів характеризується безперервними реструктуризаціями, 
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секвестром бюджетних видатків на соціальний захист і забезпечення, 

відсутністю перспектив щодо комплексного та результативного вирішення 

проблеми платоспроможності малозабезпеченого населення; по-третє, у 

соціальній сфері основні кошти спрямовуються на безперспективне 

підтримання виплат за структурою, у якій переважають пасивні елементи 

соціального захисту, що склалися в умовах планової економіки. Активні 

елементи, які підвищують трудовий потенціал людини в ринковій системі 

(освіта, медицина, перенавчання з наступним працевлаштуванням) 

залишаються об’єктом залишкового фінансування. 

14. Принципово важливим у створенні системи соціально 

орієнтованого оподаткування доходів фізичних осіб, є зміна самого об’єкту 

оподаткування. Оподаткуванню повинні підлягати не дохід окремої фізичної 

особи, а дохід сім’ї, оскільки це дасть змогу через податок здійснювати 

фінансову підтримку сім’ї, стимулювати її розвиток. Для цього в умовах 

динамічного ринкового середовища сучасної української економіки, що 

охоплена інфляційними явищами, раціонально було б прив’язати ставки 

податку не до абсолютних цифр доходів, а до таких категорій, як 

―прожитковий мінімум сім’ї‖, ―раціональний споживчий бюджет сім’ї‖, 

―бюджет сім’ї повного достатку‖, які потрібно щорічно розраховувати та 

затверджувати одночасно з прийняттям закону про бюджет. 

15. Імперативами реалізації вітчизняної фінансової політики в умовах 

військової агресії Росії, падіння ВВП, гострої кризи державних фінансів, 

загострення соціальної напруги є: виявлення закономірностей впливу 

фінансових інструментів на динаміку соціально-економічного розвитку, 

пошук дієвих бюджетно-податкових важелів підвищення 

конкурентоспроможності суспільства, перегляд структури державних витрат 

з орієнтацією на фінансування зміцнення обороноздатності держави та 

розвитку людського капіталу, забезпечення соціальної справедливості 

перерозподільних процесів в Україні. Їх врахуванням під час організації 

перерозподільних процесів в Україні буде сприяти пожвавленню 
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національної економіки та досягненню стратегічних цілей соціально-

економічного розвитку суспільства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 342 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення важливої наукової проблеми, пов’язаної з розробленням 

теоретико-методологічних засад фінансової політики. На цій основі 

обгрунтовано практичні рекомендації, спрямовані на підвищення 

результативності функціонування механізму її реалізації з метою 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки та суспільства 

в цілому. 

За результатами дослідження зроблені такі висновки: 

1. Фінансова політика є надзвичайно складним, багатогранним, 

динамічним і суперечливим явищем. Відмінності у її тлумаченні 

зумовлюються не стільки глибиною проникнення у сутність чи характером 

розуміння цієї сутності, скільки виділенням різних ключових аспектів 

дослідження окремими авторами. Роль фінансової політики в процесі 

суспільного відтворення визначається природою та функціями держави. 

Проведений теоретико-методологічний аналіз сутності фінансової 

політики дав змогу систематизувати існуючі наукові підходи до розуміння 

змісту, складових та функціонального призначення фінансової політики, а 

саме: виділити її основні напрями: фінансове забезпечення та фінансове 

регулювання. На основі дослідження визначень сутності поняття ―фінансова 

політика‖ у роботі виділено ключові аспекти її розгляду різними 

дослідниками, зокрема: зв’язок із діяльністю; забезпечувальна мета 

здійснення; у більшості випадків розгляд держави в ролі суб’єкту; 

стратегічна орієнтація. 

На підставі узагальнення досягнень наукової думки у сфері фінансової 

політики держави доведено, що фінансова політика – це діяльність держави в 

особі відповідних інституцій (КМУ, Міністерства фінансів України, 

Рахункової палати України, Державної казначейської служби України, 

Державної фіскальної служби України тощо) стосовно реорганізації та 
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регулювання фінансових відносин у суспільстві відповідно до реаліям 

стратегії соціально-економічного розвитку. 

У роботі запропоновано функціональну структуризацію 

(диференціацію) фінансової політики, що відрізняється від існуючих шляхом 

виділення головної та похідної її функцій, а саме: забезпечення і 

регулювання (генетичний підхід та можливість ставити цілі). 

2. Розвиток фінансових теорій розглянуто у взаємозв’язку з 

економічними школами, теоріями, концепціями. Виявлено, що нині 

фінансова політика не має достатньо чіткої ідеології і носить ситуативний, 

непослідовний та суперечливий характер. Фінансова політика, яку 

пропонують науковці, прямо випливає з аксіоматичного підходу до теорії. 

Однак за сьогоднішніх умов необхідно підкреслити обмеженість практичного 

застосування чистої теорії і розглядати фінансову політику як мистецтво, що 

стоїть осторонь позитивної та нормативної науки. Вирішення сучасних 

проблем вимагають від фінансової науки нових теоретичних і практичних 

узагальнень системного характеру. Насамперед це визначення вектора та 

критеріїв подальших перетворень, оцінка досягнутих результатів і 

корегування фінансової політики, ретроспективний аналіз й узагальнення 

досвіду трансформаційних перетворень, розмежування їхніх об’єктивної та 

суб’єктивної складових. 

Сьогодні теоретичні концепції потребують постійної перевірки на 

достовірність, відповідність реаліям соціально-економічного розвитку. 

Доведено, що саме пануючі теоретичні підходи і уявлення визначають в 

підсумку ті політичні та економічні рішення, що приймаються. Доведено, що 

динамічність соціально-економічного розвитку веде до посилення ролі 

прагматичної фінансової політики за якої фінансові концепції та теорії 

повинні відійти на другий план і використовуватися на етапі рефлексії з 

метою корегування існуючих або формування нових. 

3. Визначено роль і місце фінансової політики в системі економічної 

науки. З використанням когнитивної концепції трансцендентального 
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реалізму показано, що фінансова політика виконує функцію зв’язку між 

фінансовою теорією (предметом якої є фінансові структури, механізми та 

тенденції), фінансовою феноменологією (концентрується на фінансових 

феноменах і фактах) та фінансовою статистикою (предметом якої є фінансові 

дані, що характеризують ті чи інші феномени, та співвідношення між цими 

даними).  

4. У роботі об’єктом фінансової політики розглядаються фінансові 

відносини. Обґрунтована забезпечувальна природа їхнього виникнення, 

також розкрита сутність та значення фінансових конфліктів у реалізації 

фінансової політики. Фінансові відносини виникають між різними 

суб’єктами фінансової системи (суспільними групами), які переслідують 

власні фінансові інтереси, що саме і приводить до виникнення конфліктів. 

Виявлено, що об’єктивними причинами фінансових конфліктів є: 

обмеженість фінансових ресурсів, що підлягають розподілу; розходження за 

метою, цінностями, методами; незадовільна психологічна комунікація. Разом 

з тим, об’єктивні причини провокують фінансовий конфлікт у випадку, коли 

унеможливлюють реалізацію потреб, порушують особистісні і/чи групові 

інтереси. 

5. Методологічні засади фінансової політики необхідно тлумачити як 

систему теоретичних положень, які в межах теорії розкривають філософські 

й предметні світоглядні положення шляхом формулювання принципів, 

методів та інструментарію пізнавальної, освітньої і прагматичної діяльності 

над об’єктом реального світу з метою виявлення наукових фактів та 

узагальнення їх в емпіричні закономірності та закони. Таке визначення дало 

змогу розглянути методологію фінансової політики як вчення про 

організацію практичної діяльності. Остання визначається як активна 

взаємодія людини з навколишньою дійсністю, в процесі якої вона виступає 

суб’єктом, що активно та цілеспрямовано впливає на об’єкт та задовольняє в 

такий спосіб фінансові та соціально-економічні потреби.  
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Запропоновано враховувати в процесі реалізації фінансової політики: 

характеристику діяльності (особливості, принципи, умови, норми); логічну 

структуру діяльності (cуб’єкт, об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, 

результат); часову структуру діяльності (фази, стадії, етапи), що створює 

передумови для застосування проектно-технологічного виду організації 

фінансової діяльності держави. 

6. Досліджено сутність фінансової безпеки держави як системи 

діяльності, зокрема з’ясовано її субстанції, джерела виникнення, розвитку, 

функціонування, а також форми прояву. Це дало змогу дійти висновку, що 

фінансова безпека держави є не станом захищеності, а підконтрольними 

умовами існування. Тобто, знаходитись у фінансовій безпеці означає 

перебувати у безпечних умовах діяльності, які суб’єкт реалізації фінансової 

політики (держава) може контролювати. Наведена наукова аргументація до 

тлумачення сутності поняття ―фінансова безпека‖, яка передбачає її розгляд у 

середовищі існування суб’єкта реалізації фінансової політики (уряду); 

7. Доведено, що здійснення фінансової (податково-бюджетної) 

політики відбувається шляхом передання (трансмісії) імпульсів від задіяних 

фінансових інструментів до цільових змінних реального сектору економіки 

через ланцюжки макроекономічних змінних, або канали. З’ясовано, що до 

останніх відноситься податковий та бюджетний канал. В процесі 

дослідження виявлено, що перший доцільно аналізувати через призму 

фінансового регулювання, а другий фінансового забезпечення. 

Запропоновано науково-методичний підхід до функціональної 

діагностики механізму реалізації фінансової політики шляхом застосування 

логіки фінансової трансмісії, оцінки взаємозв’язку інструментів бюджетно-

податкової і грошово-кредитної політики та їхнього впливу на цільові 

макроекономічні показники, що дає змогу виявити пріоритети фінансового 

регулювання розвитку національної економіки. 

8. Доведено, що ключовими цільовими параметрами реалізації 

фінансової політики держави є частка перерозподілу ВВП через видатки 
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державного бюджету і позабюджетні фонди, первинний дефіцит бюджету, 

частка державного та гарантованого державою боргу у ВВП. Наукове 

співтовариство України та фахівці-практики остаточно не визначилися з 

єдиним баченням щодо того, які оптимальні та граничні рівні мають бути у 

цих показників. Запропоновано новий науково-методичний підхід до аналізу 

впливу фіскального навантаження на макроекономічну динаміку в Україні на 

основі застосування інструментарію диференціального числення який 

грунтується на розрахунку максимуму зміни функції взаємозв’язку 

складових фінансового потенціалу та фіскального навантаження. Це дає 

змогу підвищити ефективність фінансового регулювання соціально-

економічного розвитку в Україні 

9. Підкреслено, що процес фінансової глобалізації висуває певні 

вимоги до національних урядів, насамперед до національної фінансової 

політики, яка має бути спрямована на підвищення конкурентоспроможності 

держави та створення вигідних умов для ведення бізнесу. Нерівномірне 

відновлення світової економіки продовжується. В зоні євро виникли нові 

суперечки про пріоритети податково-бюджетної політики. Низькі спреди за 

суверенними облігаціями свідчать про те, що бюджетна консолідація, 

проведена в останні роки, зміцнила впевненість фінансових інвесторів у 

стабільності державних фінансів. Це не означає відсутність потенціалу для 

використання податково-бюджетної політики в цілях підтримки відновлення 

економіки. Зокрема, інвестиції в інфраструктуру, навіть фінансовані за 

рахунок боргу, можуть бути виправданими та сприяти стимулюванню попиту 

у короткостроковій перспективі і пропозицію в середньостроковій. Деякі 

середньотермінові проблеми, що виникли ще до кризи, зокрема слабке 

зростання загальної факторної продуктивності, знову актуалізуються і 

потребують стратегічного вирішення. 

В Україні слабка економічна активність зумовлена впливом 

геополітичної напруги на іноземні інвестиції, внутрішнє виробництво та 

впевненість у майбутньому. Консолідація бюджету, тобто поєднання 
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зниження видатків і підвищення рівня оподаткування з метою зменшення 

дефіциту бюджету, продовжує залишатися найпоширенішим заходом 

фінансової політики. 

Розроблено науково-методичний підхід щодо дослідження величини 

граничної частки перерозподілу валового внутрішнього продукту 

(соціальних видатків зведеного бюджету) через зведений бюджет України за 

допомогою функції Перла-Ріда (логістичної кривої), що дало змогу 

визначити межі перерозподільної активності держави під час реалізації 

бюджетної політики. 

10. Проведений аналіз компліментарності бюджетно-податкової та 

грошово-кредитної політики дав змогу виявити відсутність скоординованості 

їх реалізації. З’ясовано, що в сучасній літературі взаємодія бюджетно-

податкової та грошово-кредитної політики розглядається через призму двох 

основних груп проблем, що спільно вирішуються урядом та центральним 

банком: забезпечення стійкості державного боргу та рівня інфляції; 

досягнення стратегічної комплементарності інструментів бюджетно-

податкової та грошово-кредитної політики. 

11. Удосконалено методику оцінки результативності фінансової 

політики шляхом обґрунтування інструментарію її оцінки з використанням 

процедури верифікації фіскальних планів, що дає змогу оцінити активність 

суб’єктів, які реалізують фінансову політику в досягненні планових 

показників і вносити корективи щодо підвищення ефективності державного 

управління в цілому. Динаміка середньої абсолютної та квадратичної 

похибок засвідчила недостатню контрольованість умов здійснення 

бюджетної політики, а отже про відсутність достатнього рівня фінансової 

безпеки держави. 

Крім того, запропоновано з метою оцінки цільової ефективності 

фінансової політики використовувати наступні інтегральні показники: 

Світовий індекс врядування (World Governance Indicators (WGI)), а саме 

показник ефективності владних інституцій та показник якості регуляторної 
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політики; показник загальної факторної продуктивності; Глобальний індекс 

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index (GCI)). Визначено 

вплив структури витрат Державного бюджету на динаміку зазначених 

показників та виявлено пріоритетність видатків соціального спрямування. 

12. До основних чинників, що негативно впливають на ефективність 

забезпечення соціальних виплат населенню, віднесено: відсутність 

достовірної оцінки потреб одержувачів та інституту соціального аудиту; 

нерівномірність розподілу соціальних видатків за регіональною ознакою; 

низька результативність заходів державної соціальної підтримки та 

нерозвиненість її корпоративних форм; ігнорування принципу соціальної 

захищеності. Для забезпечення ефективності системи соціальних виплат 

доцільно також враховувати такі принципи: добровільності; субсидіарності; 

централізованого та децентралізованого співфінансування; персоніфікації. 

Проведене дослідження дало змогу зробити висновок, що система державної 

соціальної підтримки населення, яка містить соціальні пільги, житлові 

субсидії та інші види державної соціальної допомоги, сьогодні не виконує 

покладених на неї функцій в частині впливу на нерівність у суспільстві, 

масштаби бідності та становище найвразливіших верств населення. 

Напрямами соціалізації фінансової політики є: підвищення рівня 

оплати праці та зростання частки оплати праці у доходах населення; 

зміцнення довіри до держави, її фінансової і банківської систем, 

забезпечення стабільних умов господарювання як необхідних передумов для 

легалізації та збереження заощаджень населення; вдосконалення системи 

соціального захисту і страхування в напрямі дієвішої підтримки найбідніших 

верств населення, збалансування задекларованих пільг і фінансових ресурсів; 

врахування під час надання соціальних допомог майнового стану 

реципієнтів, у тому числі за допомогою непрямих методів обстеження; 

перехід до адресних соціальних пільг; створення єдиного реєстру 

пільговиків, налагодження обліку пільгових категорій населення і фактично 

здійснених виплат; дієвий контроль за ефективністю використання коштів, 
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спрямованих на соціальний захист населення; розроблення соціальних 

стандартів надання суспільних благ та застосування їх у процесі визначення 

обсягів бюджетних видатків на утримання соціально-культурних установ та 

заходів; використання продуктивності праці як цільового показника 

соціалізації фінансової політики. 

13. До імперативів реалізації фінансової політики в Україні на 

сучасному етапі глобалізації віднесено забезпечення прозорості державних 

фінансів, удосконалення амортизаційної політики, підвищення ефективності 

регіонального розподілу державних капітальних вкладень. 

З’ясовано, що основними елементами, які формують механізм 

забезпечення прозорості державних фінансів є: законодавство про 

інформацію та її розкриття; бюджетний облік, облік урядових активів і 

зобов’язань, статистика державних фінансів; аналіз фінансової позиції уряду 

та бюджетно-податкової політики; державний фінансовий аудит та вжиті за 

його результатами заходи; технології розкриття інформації через ЗМІ та 

глобальну мережу Інтернет; ефективні процедури ухвалення рішень; 

політичні наміри, цілі, завдання і прогнози; визначення функцій державних 

органів та чітке їх розмежування. 

Доведено, що в умовах платіжної кризи та великого розміру 

дебіторської заборгованості, амортизаційна політика не може розглядатися в 

ролі інструменту фінансового регулювання. 

Виділено головні критерії регіонального розподілу державних 

інвестицій в основний капітал, а саме: ефективність, справедливість, 

виробничий потенціал, інші причини інвестування та запропоновано 

науково-методичний підхід до виявлення цільової орієнтації регіональної 

інвестиційної політики держави. 

Отримані наукові, методологічні та практичні результати можуть бути 

використані під час розроблення проектів законів та інших нормативно-

правових актів, визначенні напрямів державної стратегії та гармонізації 
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функцій профільних інституцій у сфері формування та реалізації фінансової 

політики в Україні, що дасть змогу підвищити її цільову ефективність. 
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ДОДАТОК A 

Дефініції терміну “фінансова політика” 

№ 

з/п 
Визначення 

1 Фінансова політика – це сукупність заходів, методів, важелів, 

інструментів, зорієнтованих на реалізацію фінансової стратегії щодо 

формування певного фінансового середовища
254

 

2 Фінансова політика – сукупність спектру заходів, методів, інструментів 

зорієнтованих на розробку та реалізацію фінансової стратегії щодо 

формування визначених параметрів фінансового простору
255

 

3 Фінансова політика – це сукупність заходів держави з організації та 

використання фінансів для забезпечення її економічного і соціального 

розвитку
256

 

4 Фінансова політика – це сукупність фінансових (розподільчих і 

перерозподільчих) заходів, які здійснює держава через фінансову 

систему
257

 

5 Фінансова політика узагальнює заходи щодо забезпечення відповідними 

фінансовими ресурсами державних програм економічного й соціального 

розвитку 

6 Фінансова політика – сукупність державних заходів щодо мобілізації й 

розподілу фінансових ресурсів із метою забезпечення зростання ВВП і 

подолання економічних проблем країни258 

                                                 
254

 Правдюк О.Л. Фінансова політика в аграрній сфері економіки: важелі та інструменти автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. ННЦ ―Інститут аграрної економіки‖, К., 2011. – С. 5 
255

 Ботвіна Н.О. Фінансова політика забезпечення сталого розвитку агросфери: теорія, методологія, практика 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит НААН ННЦ ―ІАЕ‖ К., 2012. – С. 8 
256

 Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики). 

Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2002. 

– С. 53; Комарова І.В. Фінанси (практикум): Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ТОВ ―Юго-

Восток, Лтд‖, 2005. – С. 39; Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 113 
257

 Сухорукова Н.В. Финансы. Деньги и кредит. 2004. – С. 13; Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна 

практика); Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики). 

Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2002. 

– С. 18 
258

 Полозенко Д. Фінансова політика – механізм реалізації стратегічних завдань соціально-економічного 
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7 Фінансова політика – це сукупність заходів стратегічного і тактичного 

характеру, які здійснює держава через фінансову систему
259

 

8 Фінансова політика – це управління формуванням, розподілом і 

використанням фінансових ресурсів з метою вирішення поставлених 

задач
260

 

9 Фінансова політика – це сукупність державних заходів, спрямованих на 

мобілізацію фінансових ресурсів, їхній розподіл і використання для 

виконання державою її функцій
261

. 

10 Фінансова політика – це сукупність цілеспрямованих державних дій і 

заходів розподільчого і перерозподільного характеру, які реалізуються 

через фінансову систему, щодо організації та використання фінансових 

відносин відповідно до засад соціально-економічного розвитку 

суспільства з метою забезпечення зростання ВВП країни і підвищення 

добробуту її громадян
262

. 

11 Фінансова політика – це сукупність державних заходів у галузі 

фінансів263 

12 Фінансова політика – це сукупність державних заходів щодо 

використання фінансових відносин для виконання державою своїх 

функцій
264

 

13 Фінансова політика - комплекс цілей, методів і форм їх реалізації, а 

отже, організації та використання фінансових ресурсів з метою 

                                                                                                                                                             
розвитку / Д. Полозенко // Вісник НБУ – 2008 – №7. – С. 14 
259

 Сидор І. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні / І. Сидор // 

Світ фінансів. №.4(21). – 2009. – С. 48 
260

 Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник / Херсон: Олді-плюс, 2002. – С. 19 
261

 Коюда В.О. Фінанси. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050201 денної форми навчання / В.О. 

Коюда, Т.І. Лепейко, К.А. Заславська. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – С. 32 
262

 Ботвіна Н.О. Фінансова політика сталого розвитку агросфери. Монографія / Н.О. Ботвіна. – К.: ННЦ ІАЕ. 

– 2011. – С. 17. 
263

 Фінанси і кредит СРСР / Під керівн. докт. екон. наук, проф. М.Т. Беркова. – Львів: Вид-во ―Вища школа‖, 

1974. – С. 53 
264

 Сухорукова Н.В. Финансы. Деньги и кредит. 2004. – С. 12; Финансы. Денежное обращение. Кредит: 

Дробозина, 1999. – С. 89; Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Навч. посібник / за ред. Л.О. Дробозіної. – Рівне: 

Вертекс, 2001. – С. 53; Полозенко Д. Фінансова політика – механізм реалізації стратегічних завдань 

соціально-економічного розвитку / Д. Полозенко // Вісник Національного банку України. – 2008. – №7. – С. 

14 
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забезпечення соціально-економічного розвитку країни та підвищення 

життєвого рівня населення
265

 

14 Фінансова політика – частина економічної політики держави, уряду, 

курс, що проявляється у використанні державних фінансових ресурсів, 

регулюванні доходів і видатків, формуванні та використанні державного 

бюджету, в податковому регулюванні, в управлінні грошовим обігом, у 

впливі на курс національної валюти266 

15 Політика фінансова – складова частина економічної політики; 

сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для 

здійснення своїх функцій та задач
267

 

16 Фінансова політика – це діяльність держави у сфері організації 

фінансових відносин у суспільстві
268

. 

17 Фінансова політика – це визначення цілей і завдань, на вирішення яких 

направляється процес формування, розподілу і перерозподілу 

суспільного багатства для забезпечення фінансовими ресурсами 

безперервного відтворювального процесу та задоволення окремих 

конкретних потреб відтворення
269

. 

18 Фінансова політика – це сукупність цілеспрямованих державних дій та 

заходів у частині формування й ефективного використання фінансового 

потенціалу країни, окремих регіонів та секторів економіки в напрямі 

прискорення соціально-економічного зростання, підвищення стійкості 

корпоративних фінансів і фінансів домогосподарств, удосконалення 

інституційної сфери, яка забезпечує реалізацію цієї політики
270

. 

                                                 
265

 Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник : У 2 т. Т. 2 

/ За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – С. 506. 
266

 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь – 2-е изд., 

исправ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 367.; Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р.Дяківа. 

– К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – С. 609.; Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. Тлумачний словник 

економіста / За ред. проф. С.М. Гончарова. – Рівне: НУВГП, 2008. – С. 254. 
267

 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М.: Институт новой 

экономики, 2007. – С. 821. 
268

 Василенко Л.І., Василенко А.В. Фінанси: Навч. посіб. / За ред. Л.І. Василенко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2003 – C. 175 
269

 Коюда В.О. Фінанси. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050201 денної форми навчання / В.О. 

Коюда, Т.І. Лепейко, К.А. Заславська. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – С. 33 
270

 Даниленко А.І. Проблеми фінансової політики України й розвиток фінансово-монетарних важелів її 
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19 Фінансова політика (державна) – це складова частина економічної 

політики, яка являє собою систему заходів державної влади щодо 

мобілізації та використання фінансів для досягнення визначених цілей 

та завдань
271

. 

20 Фінансова політика – сукупність політичних, економічних рішень, 

спрямованих на акумуляцію фінансових ресурсів, їх розподіл і 

використання з метою здійснення державою своїх функцій.
272

 

21 Фінансова політика держави це складна сфера діяльності законодавчої і 

виконавчої влади, яка включає заходи, методи і форми організації та 

використання фінансів для забезпечення її економічного і соціального 

розвитку
273

. 

22 Фінансова політика – це управління суб'єктами господарської діяльності 

фінансовими операціями з метою досягнення визначених 

результатів.274. 

23 Фінансова політика – це сукупність цілеспрямованих державних заходів 

щодо формування та ефективного використання фінансових ресурсів 

країни, передбачених відповідно до обраної моделі соціально-

економічного розвитку, які містять у собі ресурси її окремих регіонів, 

секторів економіки, підприємств і домогосподарств для забезпечення 

стабільного соціально-економічного розвитку на основі використання 

відповідних фінансових та монетарних важелів та створення 

відповідного іституційного середовища, що сприяють реалізації цієї 

політики
275

. 

                                                                                                                                                             
реалізації / А.І. Даниленко // Фінанси України. – 2007. – №9. – С. 58 
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24 Фінансова політика – це комплекс державних заходів, що забезпечують 

ефективне функціонування фінансів і фінансової системи.
276

 

25 Фінансова політика – це сукупність державних заходів, спрямованих на 

мобілізацію фінансових ресурсів, їхній розподіл і використання для 

виконання державою її функцій.
277

 

26 Фінансова політика – це особлива сфера діяльності держави, направлена 

на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл та 

використання для здійснення державою її функцій278. 

27 Фінансову політику слід розглядати як сукупність цілеспрямованих 

державних заходів щодо формування й ефективного використання 

фінанових ресурсів країни, які містять у собі ресурси її окремих 

регіонів, секторів економіки, підприємств і домогосподарств, для 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку на основі 

використання відповідних фінансових та монетарних важелів і 

створення відповідного інституційного середовища, що сприяють 

реалізації цієї політики279. 

28 Частиною (підсистемою) економічної політики є фінансова політика 

держави, яка складається із законодавчих і нормативних актів, 

бюджетно-податкових та інших фінансових інструментів, інститутів і 

заходів державної влади, котрі згідно із законодавством мають 

повноваження щодо формування й використання фінансових ресурсів 

держави та регулюють фінансово-кредитні потоки в секторі економіки 

відповідно до стратегічних і тактичних цілей державної економічної 

політики280. 
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29 Фінансова політика держави – це важливий чинник реалізації функцій 

держави, пов’язаних з управлінням економікою, підвищенням 

ефективності розвитку національного виробництва, покращенням 

добробуту населення.281 

30 Фінансової політики – це спонукальний механізм, що управляє 

поведінкою субєктів господарювання.282 

31 Фінансова політика – це система цілеспрямованих заходів з досягнення 

державою певної мети.283 

32 Фінансова політика – це комплекс дій, що здійснює держава в межах 

наданих їй функцій та повноважень у сфері фінансової діяльності 

субєктів господарювання та фінансових інституцій, громадян і 

безпосередньо держави з метою вирішення певних завдань і досягнення 

поставлених цілей.284 

33 Політика фінансова – це система заходів (законів, адміністративних 

рішень) у сфері фінансів з метою цілеспрямованого впливу держави на 

розвиток фінансово-кредитної системи та національної економіки 

загалом.285 

34 Фінансова політика – це сукупність державних заходів щодо 

використання фінансових відносин для виконання державою своїх 

функцій.286 

35 Фінансова політика – це комплекс взаємоповязаних і цілеспрямованих 

заходів держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та 

використання на основі чинного законодавства з метою реалізації тієї чи 

іншої державної програми соціально-економічного розвитку.287 
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36 Фінансова політика – це сукупність заходів, спрямованих на 

мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і 

використання, які держава здійснює через фінансову систему.288 

37 Фінансова політика – це вид управлінської діяльності держави, 

спрямований на мобілізацію фінансових ресурсів та їх ефективний 

розподіл з метою забезпечення стабільного економічного розвитку 

держави.289 

38 Державна фінансова політика – це сукупністю законодавчих і 

нормативних актів, бюджетно-податкових та інших фінансових 

інструментів, інститутів і заходів державної влади, котрі згідно із 

законодавством мають повноваження щодо формування й використання 

фінансових ресурсів держави та регулюють фінансово-кредитні потоки 

у секторах економіки відповідно до стратегічних і тактичних цілей 

державної економічної політики‖.
290

 

39 Державна фінансова політика – це частина соціально-економічної 

політики держави із забезпечення збалансованого зростання фінансових 

ресурсів у всіх ланках фінансової системи країни, що в кінцевому 

результаті веде до покращення соціального та матеріального добробуту 

суспільства.291 

40 Фінансова політика – це система обєктивно необхідних заходів щодо 

використання фінансових відносин для здійснення функцій прямого і 

непрямого державного управління з метою розвязання соціальних 

проблем, забезпечення справедливого, інноваційного, конкурентного і 

ефективного розвитку економіки, подолання різних перешкод, які не 

можна подолати через механізм саморегуляції.292 
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41 Фінансової політики держави – це сукупність цілеспрямованих 

державних дій і заходів розподільчого і перерозподільчого характеру, 

які реалізуються через фінансову систему, щодо організації та 

використання фінансових відносин відповідно до засад соціально-

економічного розвитку суспільства з метою забезпечення зростання 

ВВП країни і підвищення добробуту її громадян.293 

42 Фінансова політика – це імперативна, теоретично та науково 

обгрунтована система планування, організації, регулювання й контролю 

фінансових відносин у процесі формування і використання 

централізованих грошових фондів держави чи її органів.294 

43 Фінансова політика виступає як сукупність цілеспрямованих державних 

заходів щодо формування й ефективного використання фінансових 

ресурсів країни в напрямі прискорення соціально-економічного 

зростання295. 

44 Фінансова політика – заснована на економічних (фінансових) 

відносинах особлива сфера діяльності держави в області формування та 

використання державних доходів та цілеспрямованого впливу на 

суспільне відтворення через систему конкретних фінансових механізмів 

реалізації економічної (фінансової) концепції досягнення визначеного 

економічного, фінансового та соціального ефекту (результату)296. 

45 Економічну сутність фінансової політики можна представити як 

складову інституційного розвитку економіки, яка полягає у 

використанні та реалізації сукупності відповідних економічних заходів, 

механізмів фінансово-економічного регулювання у взаємозвязку з 

стратегічними пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення 
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суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку 

національної економіки 
297

. 

46 Термін ―фінансова політика‖ використовується для позначення 

управлінської діяльності у сфері фінансів, що охоплює винятково 

відносини, повязані з мобілізацією і використанням грошових фондів 

держави та її органів.298 

47 Фінансова політика реалізується за допомогою фінансових та 

монетарних важелів і спрямована на формування, розподіл і 

перерозподіл фінансових ресурсів
299

. 
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПРОЦЕСУ ДІЯЛЬНОСТІ 

(ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ ЯК ТИМЧАСОВОЇ СТРУКТУРИ 

ДІЯЛЬНОСТІ) 

Види діяльності Практична 

Форми організації Проект 

Фази Стадії Етапи 

1. 

Проектування 

1.1. 

Концептуальна 

1.1.1. 

Виявлення 

протирічь 

Протиріччя в практиці. 

Визначення головної 

ланки проблемної ситуації 

  1.1.2. 

Формулювання 

проблеми 

Проблема як велика 

практичне завдання 

  1.1.3. 

Визначення 

проблематики 

Проблематика як 

визначення наслідків 

вирішення проблеми для 

навколишнього 

середовища, надсистем, 

підсистем 

  1.1.4. 

Визначення 

цілей 

Визначення цілей 

проєктованої системи як 

антипода проблеми: ―без 

проблеми нема системи‖. 

Ціль багатоваріантна, в 

значному встановлюється 

інтуїтивно 

  1.1.5. Вибір 

критеріїв 

Критерії ефективності 

проекту найчастіше 

виступають як ―кількісні 

моделі якісних цілей‖. 
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Критерії встановлюються 

самими учасниками, 

можливо, з використанням 

експертних оцінок, але 

найчастіше на інтуїтивній 

основі. 

 1.2. 

Моделювання 

1.2.1. 

Побудова 

моделей 

Прагматичні моделі як 

робочі представлення 

майбутньої системи. 

Умови подальшої 

реалізації моделей: 1) 

інгерентність 

(узгодженість із 

середовищем); простота; 

3) адекватність 

(алекватність цілі та 

критеріям). Методи 

побудови моделей: метод 

сценаріїв, графічні методи, 

метод дерева цілей, ділові 

ігри, метод мозгового 

штурму та інші. 

  1.2.2. 

Оптимізація 

Скорочення кількості 

альтернатив. Знаходження 

серед множини 

альтернатив найкращих 

взаданих умовах. 

Перевірка відібраних 

моделей на стійкість та 

адекватність 
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  1.2.3. Вибір 

(прийняття 

рішення) 

Вибір єдиної моделі для 

реалізації проектованої 

системи. Методи: 

експертизи та інші 

 1.3. 

Конструювання 

1.3.1. 

Декомпозиція 

Процес поділу загальної 

цілі проектованої системи 

на окремі підцілі-завдання, 

що охоплюють увесь 

комплекс вирішуваних 

завдань. В ієрархічних 

системах подальше 

подрібнення завдань на 

підзавдання 

  1.3.2 

Агрегування 

Агрегування як процес 

узгодження окремих 

завдань реалізації проекту 

між собою. Основні 

методи агрегування: 

визначення конфігуратора, 

використання 

класифікацій 

  1.3.3. 

Дослідження 

умов 

(ресурсних 

можливостей) 

Дослідження 

мотиваційних, кадрових, 

фінансових та інших умов 

реалізації проекту в цілому 

та за кожним завданням 

зокрема 

  1.3.4. 

Побудова 

програми 

Створення програми 

реалізації проектованої 

системи як конкретного 
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плану дій у визначених 

умовах та у встановлені 

(визначені) терміни. 

Методи: визначення 

основних етапів, 

календарно-сіткове 

планування 

 1.4. 

Технологічної 

підготовки 

1.4.1. 

Технологічної 

підготовки 

Підготовка робочих 

матеріалів, необхідних для 

реалізації проекту: 

методичних розробок, 

програмного забезпечення, 

посадових інструкцій 

тощо. 

2. 

Технологічна 

2.1. Реалізація 

моделі 

2.1.1. 

Теоретичний 

- 

  2.1.2. 

Емпіричний 

Дослідно-

експериментальна робота, 

здійснювана, в основному, 

емпіричними методами 

дослідження 

 2.2. 

Оформлення 

результатів 

2.2.1. 

Апробація 

результатів 

- 

  2.2.2. 

Оформлення 

результатів 

- 

3. 

Рефлексивна: 

Оцінка (в 

  Самооцінка результатів 

реалізації проекту; 

експертиза із залученням 
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тому числі – 

самооцінка 

результатів) 

та рефлексія 

незалежних експертів 

   Рефлексія як спосіб 

усвідомлення цілісності 

своєї власної діяльності, її 

цілей, змісту, форм, 

способів,засобів: як 

послідовний рух в 

рефлексивному плані: 

зупинка, фіксація, 

відсторонення, 

обєктивізація, обертання 

назад 
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ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Структурні 

характеристик

и методу 

Методи 

 
Езотеричний, 

сутнісний 

Екзотеричний, 

явищний 

Цілісний езо-, 

екзотеричний 

(сутнісний, 

явищний) 

Парадигма 

Інтуїтивна, 

передбачає 

егоїстичні засади 

з основою 

культурних 

цінностей 

Попередньо 

визначені: 

раціональні 

переваги за повної 

інформації та 

нульових 

трансакційних 

витрат 

Еклектична – 

реалізація 

принципів 

холізму на 

міждисциплінарні

й основі 

Соціально-

політична 

детермінованіст

ь 

Існує як 

об’єктивні 

передумови, 

зв’язки і 

відносини 

Відсутня у зв’язку 

з визнанням 

екзогенності цього 

середовища до 

фінансів 

Інституціональна 

детермінованість, 

яка створює межі 

фінансового 

розвитку 

Технологічна 

детермінованіст

ь 

У межах 

продуктивних сил 

Відсутня: земля, 

праця, капітал – 

головні фактори 

виробництва 

Фінанси – 

відкрита система, 

яка має 

обмежений 

потенціал 

фінансових 

ресурсів 

Організаційна Проста Абстрактна фірма, Свідомо 
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детермінованіст

ь 

кооперація, 

мануфактура, 

фабрика 

―чорний ящик‖ сформована 

організація 

(фірма, держава, 

світ, фінанси) 

Предмет 

дослідження 

Внутрішні, стійкі 

зв’язки і 

відносини 

Зовнішні і 

спорадичні зв’язки 

і взаємодія 

Органічно 

ціліснісне, 

складне 

структурне 

утворення 

Мета методу 

Евристична: 

полягає у 

розкритті 

політико-

економічної 

природи фінансів 

(чому працює 

система?) 

Позитивістська: 

повинна з’ясувати, 

як працює 

система, щоб 

досягти 

економічного 

ефекту 

Теоретична, 

аксіологічна (як 

забезпечити 

стійкий 

розвиток?) 

Характер 

методу 

Діалектичний 

(переважно) 
Позитивістський 

Синтетичний 

(єдність 

діалектичного і 

позитивістського 

методів) 

Просторово-

часові межі 

Національно-

державні; 

довготерміновий 

період 

Не визначаються у 

висхідному 

аспекті; 

короткотермінови

й, поточний 

Світові, 

міжнаціональні; 

поєднання часу 

Рівень 

раціональності 

Переважання 

загальнодержавни

х інтересів 

Утилітарно-

приватна 

раціональність 

Наднаціональні, 

регіональні 

інтереси 
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Відображення 

цілісності, 

рівноваги 

Прагне до 

загальної 

політико-

економічної 

картини, 

рівноваги 

Фрагментарна, 

функціональна, 

дискретна 

спрямованість; 

фінансова 

рівновага 

Світова 

економіка; 

глобальна 

система; 

інституціональна 

рівновага 

Користувач 

дослідження 

Керуюча еліта 

держави 

Менеджери, 

політики в деяких 

межах і сферах 

Владна світова 

еліта, менеджери, 

політики різного 

рівня 

Одиниця виміру Вартість Цінність 
Інституційна 

цінність 
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Найбільш корисні технології майбутнього за версією журналу R&D 

MAGAZINE
300

 

Галузь % 

Приладобудування 38 

Нанотехнології 30 

Стимулятори і моделювання процесів 29 

―Розумні‖ матеріали 27 

Автоматизація і робототехніка 25 

Біотехнології 25 

Екологічне виробництво 22 

Бездротові комунікації 22 

Сонячна енергія 18 

Водневі нанотрубки 15 

Паливні елементи 15 

Відновлювальні джерела енергії 14 

Оптичні технології 14 

Штучний інтелект 13 

Телекомунікації 13 

Мобільні обчислення 13 

Розподільні сенсорні системи 10 

Швидке біотестування 10 

Органічна електроніка 11 

Нанобіотехнології 11 
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 Караваєва О. Школа виживання // Урядовий курєр. – 22 червня 2010 року. – №112. – С. 13 
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Фаза еволюційних циклів 

міжнародної економічної та 

політичної системи 

Розрахункова тривалість циклу в 

цілому і його фаз (роки) 

1789-1897 1897-1981 1981-2041 

Фаза технологічного перевороту 1789-1813 1897-1921 1981-2005 

Фаза великих потрясінь 1813-1849 1921-1945 2005-2017 

в т.ч. період зростаючої нестійкості 1813-1825 1921-1929 2005-2009 

в т.ч. період великої депресії 1825-1837 1929-1937 2009-2013 

в т.ч. період загальної дестабілізації 1837-1849 1937-1945 2013-2017 

301
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 Лапкин В.В. Вступая в новую эпоху больших потрясений: попытка опережающей теоретической 

рефлексии // Полис. – 2009. – №1. – С. 180 – 184. С. 182 
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Держава (правова держава)

(територіальна, економічна і духовна єдність населення)

Громадянське суспільство 

(стала сукупність економічних, соціально-політичних, 

релігійних, духовно-моральних тощо відносин між 

громадянами, їх організаціями, які задовольняють їх 

потреби і визначають державну політику)

Особистість-громадянин

(вільний, незалежний, забезпечений у своїх правах і 

свободах)
 

Рис. Система взаємовідносин між індивідом, громадянським 

суспільством і державою. 
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Склад системи документів стратегічного планування 

Перспектива 

 

Україна Галузі (сфери 

діяльності) 

Регіони 

Довготермінова Прогноз 

економічного і 

соціального 

розвитку України 

на 10-15 років 

  

Національна 

стратегія 

економічного і 

соціального 

розвитку України 

на 10-15 років 

Стратегія 

розвитку 

галузей (сфер 

діяльності) 

Регіональні 

стратегії 

розвитку 

Середньотермінова Програма 

діяльності 

Кабінету Міністрів 

України 

  

Прогноз 

економічного і 

соціального 

розвитку України 

(на середньо 

термінову 

перспективу) 

  

Державні цільові програми 

Державна 

програма 

економічного і 

соціального 

Стратегічний 

план 

міністерства / 

центрального 

Регіональна 

програма 

економічного і 

соціального 



 409 

розвитку України 

(на 

середньострокову 

перспективу) 

органу 

виконавчої 

влади 

розвитку на 3-5 

років 

Напрями 

бюджетної 

політики 

(середньотермінова  

бюджетна 

стратегія) 

  

План дій уряду на 

рік 

  

Прогноз 

економічного і 

соціального 

розвитку України 

на рік та три 

наступні роки 

Річний план 

міністерства 

(центрального 

органу 

виконавчої 

влади) 

 

Державна 

програма 

економічного і 

соціального 

розвитку на 

наступний рік 

 Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

регіону на рік та 

3 наступні 

Основні напрями 

бюджетної 

політики / 

Бюджетна 

декларація 

  

Державний  Бюджет регіонів 
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бюджет України на 

рік та три наступні 

роки 

на рік і три 

наступні 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ 

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

Класифікаційні ознаки та відповідні 

види загроз економічній безпеці

За місцем виникнення: 

- внутрішні;

- зовнішні

За ступенем небезпеки:

- особливо небезпечні;

- небезпечні

За можливістю здійснення:

- реальні;

- потенційні

За масштабами здійснення:

- загальнонаціональні;

- локальні;

- індивідуальні
За тривалістю дії:

- тимчасові;

- постійні

За сферою спрямування:

- виробничі;

- фінансові;

- експортно-імпортні;

- технологічні;

- інституційні;

- воєнно-економічні;

- соціально-економічні;

- демографо-економічні;

- еколого-економічні;

- інші

За ставленням до них:

- об'єктивні;

- суб'єктивні

За характером спрямування:

- прямі;

- непрямі

 

Рис. Класифікація загроз економічній безпеці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 412 

Національна ідея

Національні 

інтереси

Система 1-го рівня

Національна безпека

(виявлення загроз, 

вимірювання рівня 

небезпеки, реагування)

Ідентифікація

Зовнішні та 

внутрішні 

чинники

Економічні інтереси

Система 2-го рівня

Економічна безпека 

(виявлення загроз, 

вимірювання рівня 

небезпеки, реагування)

Ідентифікація

Зовнішні та 

внутрішні 

чинники

Ефективність 

фінансових витрат

Регулятори рівня фінансової безпеки:

Бюджетна політика, в тому числі: боргова політика, податкова політика, 

грошово-кредитна політика, в тому числі валютно-курсова політика

Ідентифікація

Зовнішні та 

внутрішні 

чинники

Система 3-го рівня

Фінансова безпека

(виявлення загроз, 

вимірювання рівня 

небезпеки, реагування)

Політичні пріоритети

Економічні пріоритети

Норми фінансових витрат

загрози

переваги

загрози

загрози

переваги

переваги

 

Рис. 1. Схема взаємозв’язків національної, економічної та  

фінансової безпеки.
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 Сухоруков А.І. Сучасні проблеми фінансової безпеки України: Монографія / (Пердмова акад. НАН 

України С.І. Пирожкова). – К.: НІПМБ, 2005. – 140 с. С. 14 
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Фінансова система України

Централізовані 

фінанси

Фінансова 

інфраструктура

Децентралізовані 

фінанси
Підсистеми

Державний 

бюджет

Місцеві бюджети

Державні 

позабюджетні 

цільові фонди

Державний 

кредит

Фінанси 

державних і 

муніципальних 

підприємств

Компоненти

Фінанси 

підприємств та 

установ 

недержавної 

форми власності

Фінанси 

населення

Фінансовий 

ринок

Фінансові 

інститути
Забезпечення

Елементи

Ринок грошей

Ринок 

позичкових 

капіталів

Ринок 

капіталів

Ринок цінних 

паперів

Банківські 

установи

Страхові 

компанії

Пенсійні 

фонди

Фірми

Фондові біржі

Фінансове 

забезпечення

Торговельно-

мережеве 

забезпечення

Регуляторне 

забезпечення

 

 

Рис. Структурна модель фінансової системи України
303
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 Макаренко В.О., Прищепчук І.О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного 

підходу // Фінанси України. - № 5. – 2010. – С. 31-38. С. 36 
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Цілеспрямування

Визначальний 

вектор

Мета

Гарантія стабільного і 

належного рівня життя 

кожному члену суспільства

Забезпечення соціально-

економічної стійкості 

суспільства

Функції ФМДР

- регулювання розподільчих відносин

- розробка і реалізація соціальних нормативів

- регулювання трудових відносин

- регулювання зайнятості

- забезпечення соціальних пріоритетів економіки

- запобігання соціальним кризам 

Об'єкти ФМДР

Методи ФМДР

Суб'єкти ФМДР

Форми ФМДРФ
ін

ан
со

в
и

й
 м

ех
ан

із
м

 д
ер

ж
ав

н
о

го
 р

ег
у

л
ю

в
ан

н
я

- розвиток людського потенціалу

- гармонізація відносин між державою, 

громадянами та бізнесом

- попередження або зняття соціальної напруги

- економічні

- соціально-психологічні

- адміністративно-розпорядчі

- людина праці

- людина-підприємець

- державна людина

- політика корекції розподілу доходів

- соціальне партнерство

- регулювання стратифікаційних процесів

- регіональна політика

 

 

Рис. 1. Структура фінансового механізму державного регулювання. 
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Державна фінансова політика

Пряме управління
Регулювання 

фінансового розвитку

Управління 

державними 

фінансами

Нормативне

Індикативне
 

 

Рис. 1. Форми проведення державної фінансової політики
304

 

 

Державна фінансова політика

Бюджетна 

політика
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Рис. 2. Державна фінансова політика, її напрямки та інструменти. 
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Рис. 1. Види та інструменти фіскальної політики.
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Рис. 2. Фінансова політика як складова політики держави.306 
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