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²ÍÒÅÃÐÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â: 
ÄÎÌ²ÍÀÍÒÈ, ÐÈÇÈÊÈ 

ÒÀ ÂÈÊËÈÊÈ ÑÓ×ÀÑÍÎÑÒ²
(ÇÀ Ï²ÄÑÓÌÊÀÌÈ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ 

ÍÀÓÊÎÂÎ¯ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎ¯ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯)

FINANCIAL POLICY OF UKRAINE IN 
THE CONDITIONS OF INTEGRATIONAL 

PROCESSES: DOMINANTS, 
RISKS AND MODERN CHALLENGES

(BASED ON THE RESULTS OF UKRAINIAN 
SCIENTIFIC STUDENT CONFERENCE)

Äîñë³äæåíî ðîëü òà çíà÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â óìîâàõ ³íòåãðà-
ö³éíèõ ïðîöåñ³â, âèçíà÷åíî äîì³íàíòè, ðèçèêè òà âèêëèêè ñó÷àñíîñò³. Çà ðåçóëü-
òàòàìè Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñòóäåíòñüêî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿ ñôîðìîâàíî ðåêîìåí-
äàö³¿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ô³ñêàëüíèõ ³íñòðóìåíò³â, ïîäàòê³â òà 
³íñòðóìåíò³â ô³íàíñîâîãî ðèíêó äëÿ äîñÿãíåííÿ ìàêðîô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³

The article examines the role and importance of financial policy of Ukraine under 
integration processes, dominant, risks and challenges of our time were determined. 
The approaches to the interpretation of the definition of «financial policy» were 
analyzed. It is proved that the level of financial policy implementation should be 
in harmonious unity: financial policy of the state (macro level), financial policy 
undertakings (micro) financial policies of international organizations and financial 
institutions (international level). The purpose, objectives, elements of financial policy 
were identified. Stages of development and implementation of financial policy of the 
country were proposed to divide into six main areas. Expected results of the qualitative 
performance of the basic stages of development and implementation financial 
policy were defined in article. It was determined that the main problems facing the 
development of the national economy are tough competition in the global market, 
macrofinancial instability, high loss ratio of domestic enterprises and dangerously 
low profitability of their activities. As a result of the All-Ukrainian student conference 
recommendations and suggestions for using fiscal instruments, taxes and financial 
market instruments to achieve macro-financial stability are formed

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ô³íàíñîâà ïîë³òèêà, ìàêðîô³íàíñîâà ñòàá³ëüí³ñòü, åêî-
íîì³÷íèé ðîçâèòîê, ô³íàíñîâà ñèñòåìà, ô³ñêàëüíà òà ìîíåòàðíà ïîë³òèêà, 
³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè

Keywords: financial policy, macro-financial stability, economic development, 
financial system, fiscal and monetary policy, integration processes
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Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü äåðæàâà ìàº 
âèêîðèñòîâóâàòè åôåêòèâí³ ³íñòðó-
ìåíòè âïëèâó íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ 
ïðîöåñè â êðà¿í³. Òîìó çðîçóì³ëèì 
ñòàº ³íòåðåñ ç áîêó òåîðåòèê³â ³ ïðàê-
òèê³â äî ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè, 
à îñîáëèâî — ñêëàäíîù³â ¿¿ ðåàë³çàö³¿ 
â ñó÷àñíèõ óìîâàõ.

Ô³íàíñîâà ïîë³òèêà ìàº â³äïîâ³äàòè 
³íòåðåñàì âñ³õ ñóá’ºêò³â ô³íàíñîâèõ 
â³äíîñèí, íå ñòâîðþþ÷è ïðè öüîìó 
àíòàãîí³ñòè÷íèõ ñóïåðå÷íîñòåé. Ñàìå 
öåé àñïåêò º íàéá³ëüø âàæëèâèì íà 
ñó÷àñíîìó åòàï³. Òîìó ùî îáðàíà ô³-
íàíñîâà ïîë³òèêà ³ñòîòíî âïëèâàº íà 
ä³ÿëüí³ñòü îêðåìèõ ñóá’ºêò³â.

Ïèòàííÿ âèâàæåíî¿ åôåêòèâíî¿ 
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè áóëî ³ áóäå àê-
òóàëüíèì íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é â 
óñüîìó ñâ³ò³. Äå-þðå óðÿä Óêðà¿íè 
äàâíî îáðàâ êóðñ íà ðåôîðìóâàííÿ 
â ô³íàíñîâ³é ñôåð³, äå-ôàêòî ðåàëüí³ 
êðîêè â öüîìó íàïðÿìêó ëåäü ïîì³òí³. 
Íàïðèêëàä, ðîçøèðåííÿ ïîâíîâàæåíü 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ — 
îäíå ç íàéîáãîâîðþâàí³øèõ ïèòàíü 
â áþäæåòí³é ñôåð³. Íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü âîíè íå ìàþòü í³ äîñòàòíüî¿ 
àâòîíîì³¿ ó ïèòàííÿõ, ùî ñòîñóþòü-
ñÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ³ ñòðóêòóðè 
âèäàòê³â, í³ äîñòàòíüîãî àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ³ ô³íàíñîâîãî ïîòåíö³àëó äëÿ 
íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà 
íèõ ôóíêö³é, í³ ä³ºâèõ ñòèìóë³â äëÿ 
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàäàííÿ 
ñóñï³ëüíèõ áëàã, äî òîãî æ, íå ³ñíóº 
÷³òêîãî ðîçìåæóâàííÿ âèäàòêîâèõ 
çîáîâ’ÿçàíü ì³æ ð³âíÿìè âëàäè ç óðà-
õóâàííÿì åêîíîì³÷íèõ êðèòåð³¿â.

Òîìó àêòóàëüí³ñòü îáðàíî¿ òåìè 
êîíôåðåíö³¿ º áåççàïåðå÷íîþ. ¯¿ ìîæ-
íà ðîçãëÿäàòè ÿê ç íàóêîâî¿ òî÷êè 
çîðó, áî âîíà çóìîâëåíà îá’ºêòèâíîþ 
ïîòðåáîþ êîðåãóâàííÿ, âäîñêîíàëåííÿ 
³ çì³í íàïðÿìê³â ðîçâèòêó Óêðà¿íè, 
òàê ³ ç ãðîìàäÿíñüêèõ ïîçèö³é ÷åðåç 
³íòåðåñ äî ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåííÿ 
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè. Íà â³äì³íó â³ä 
ô³íàíñ³â òà ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè ô³íàí-
ñîâà ïîë³òèêà º ö³ëêîì ñóá’ºêòèâíèì 
ïðîÿâîì ô³íàíñ³â. Öå ï³äòâåðäæóþòü 
ð³çíîìàí³òí³ âèçíà÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ 
ïîë³òèêè (ðèñ. 1).

Àâòîðè ïî-ð³çíîìó òëóìà÷àòü ïî-
íÿòòÿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè (ðèñ. 1), 
ðîçãëÿäàþ÷è ¿¿ ÿê êîìïëåêñ ä³é òà 

çàõîä³â, ÿê îñîáëèâó ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ 
äåðæàâè òîùî, âèçíàþ÷è ïðè öüîìó 
¿¿ íàäâàæëèâó ðîëü. Âîíà ìîæå áóòè 
åôåêòèâíèì çíàðÿääÿì âïëèâó íà 
åêîíîì³÷íèé òà ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê 
ñóñï³ëüñòâà. Âñ³ ð³âí³ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ 
ìàþòü çíàõîäèòèñÿ â ãàðìîí³éí³é 
ºäíîñò³: ô³íàíñîâà ïîë³òèêà äåðæàâè 
(ìàêðîð³âåíü), ô³íàíñîâà ïîë³òèêà 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ (ì³êðîð³-
âåíü), ô³íàíñîâà ïîë³òèêà ì³æíàðîä-
íèõ îðãàí³çàö³é òà ô³íàíñîâèõ ³íñòè-
òóö³é (ì³æíàðîäíèé ð³âåíü).

Ìåòà òà çàâäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³-
òèêè áàãàòîãðàíí³ ³ âêëþ÷àþòü â ñåáå:

- çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ åêîíîì³÷íîãî ³ 
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó;

- ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñóñï³ëüíîãî 
äîáðîáóòó øëÿõîì îïòèìàëüíîãî ðîç-
ïîä³ëó ÂÂÏ ì³æ ãàëóçÿìè íàö³îíàëü-
íî¿ åêîíîì³êè, ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè 
íàñåëåííÿ òà îêðåìèìè òåðèòîð³ÿìè;

- ñòâîðåííÿ ðàö³îíàëüíî¿ ñèñòå-
ìè óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèìè ðåñóð-
ñàìè, ñïðÿìîâàíî¿ íà çàáåçïå÷åííÿ 
ñòðàòåã³÷íèõ ³ òàêòè÷íèõ çàâäàíü 
ä³ÿëüíîñò³ äëÿ öüîãî íåîáõ³äíèì º:

à) âèðîáëåííÿ íàóêîâî îá´ðóíòî-
âàíèõ êîíöåïö³é ðîçâèòêó ô³íàíñ³â;

á) âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ íàïðÿìê³â 
âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñ³â íà ïåðñïåêòè-
âó ³ ïîòî÷íèé ïåð³îä;

â) çä³éñíåííÿ ïðàêòè÷íèõ ä³é, íà-
ïðàâëåíèõ íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ 
ìåòè.

Ô³íàíñîâà ïîë³òèêà º ñêëàäîâîþ 
åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè (ðèñ. 
2).

Ô³íàíñîâà ïîë³òèêà ðåàë³çóºòüñÿ 
÷åðåç âèðîáëåííÿ ô³íàíñîâî¿ ñòðàòåã³¿ 
³ òàêòèêè (ðèñ. 3).

Ô³íàíñîâà ñòðàòåã³ÿ ³ ô³íàíñîâà 
òàêòèêà çíàõîäÿòüñÿ ó ò³ñíîìó âçàº-
ìîçâ’ÿçêó. Ñòðàòåã³ÿ âèçíà÷àº ñóòü ³ 
íàïðÿìè òàêòèêè.

Ïðîöåñ ðîçðîáêè ³ ðåàë³çàö³¿ ô³-
íàíñîâî¿ ïîë³òèêè êðà¿íè ìàº âêëþ-
÷àòè íàñòóïí³ åòàïè: ôîðìóëþâàííÿ 
³ ðîçðîáêà ìåòè òà çàâäàíü ô³íàíñîâî¿ 
ïîë³òèêè; âèá³ð òèïó, îáðàííÿ âèäó 
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè; îá´ðóíòóâàííÿ 
íàïðÿìê³â ô³ñêàëüíî¿ òà ãðîøîâî-êðå-
äèòíî¿ ïîë³òèêè, ¿õ ³íñòðóìåíò³â; 
çä³éñíåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ òà òàêòè÷íèõ 
êðîê³â; êîíòðîëü çà ïðîâàäæåííÿì 
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè (ðèñ. 4).
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Юхименко П.І., 
Федосов В.М., 

Лабезник Л.Л. та 
ін. 

 

Василик О.Д. 

Зроблено 
акцент на 
участі всіх 
суб’єктів 

фінансових 
відносин 

це цілеспрямована діяльність держави та 
інших суб’єктів господарювання у сфері 
формування, розподілу та використання 
фінансових ресурсів задля досягнення 

поставленої мети 

Зосереджено 
увагу 

на 
макрорівні 

це досить складна сфера діяльності 
законодавчої і виконавчої влади, яка 

поєднує заходи, методи і форми організації 
та використання фінансів для забезпечення 

її економічного і соціального розвитку 

особлива сфера економічної діяльності 
держави, спрямованої на мобілізацію 
фінансових ресурсів, їх раціональний 

розподіл і використання для забезпечення 
функцій держави

Наголошено на 
активній 

компоненті 
фінансової 
політики 

комплекс дій і заходів, що здійснюються 
державою в межах наданих їй функцій та 

повноважень у сфері фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання та фінансових 

інституцій, громадян і безпосередньо 
держави з метою вирішення певних завдань 

і досягнення поставлених цілей 

Подано 
теоретичний 

аспект 
фінансової 
політики 

це сукупність методологічних принципів, 
форм організації і методів використання 

функцій 

Романенко О. Р., 
Огородник С. Я., 
Зязюн М. С., 
Славкова А. А. 

 

Опарін В.М. 

 

Романовський М.В., 

Бєлоглазова Г.М. 

Ðèñ. 1 Ï³äõîäè ð³çíèõ àâòîð³â äî âèçíà÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè*

Джерело: * складено на основі [1, с. 207; 2, с. 57; 3, с. 42; 4, с. 47; 5, с. 42]

 

Економічна 
політика 

Фінансова політика: 
- основні напрями розвитку народного господарства країни; 
- загальний обсяг фінансових ресурсів держави; 
- джерела утворення фінансових ресурсів і напрямки їх використання; 
- створення ефективної системи управління фінансами; 
- опрацювання досконалого механізму регулювання та стимулювання 
економічно-соціальних процесів у державі за допомогою фінансових 
інструментів. 

Ðèñ. 2 Ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ åêîíîì³÷íîþ 
òà ô³íàíñîâîþ ïîë³òèêîþ äåðæàâè*

Джерело: * розроблено авторами

Çà óìîâè âò³ëåííÿ â æèòòÿ òà ÿê³ñ-
íîãî âèêîíàííÿ âñ³õ íàçâàíèõ åòàï³â 
ðîçðîáêè òà ðåàë³çàö³¿ ô³íàíñîâî¿ ïî-
ë³òèêè î÷³êóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè º:

 ñòàëèé åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê 
äåðæàâè; 

 ñòàá³ëüí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ñèñòå-

ìè, â³äîáðàæåííÿì öüîãî ó ðåàëüíèõ 
ìàêðîô³íàíñîâèõ ïîêàçíèêàõ;

 íåéòðàë³çàö³ÿ âïëèâó çîâí³øí³õ 
òà âíóòð³øí³õ çàãðîç ðîçâèòêó;

 íåäîïóùåííÿ øèðîêîìàñøòàáíî-
ãî â³äòîêó êàï³òàëó ç êðà¿íè;

 çàïîá³ãàííÿ êîíôë³êòàì ì³æ 
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 Фінансова політика 

Фінансова 
стратегія 

Фінансова 
тактика 

- стимулювання зростання виробництва, раціонального розміщення продуктивних 
сил по території країни; 

- підвищення зацікавленості регіонів в розвитку господарства, використанні 
місцевих ресурсів; 

- сприяння зміцненню і розвитку економічних зв'язків зі всіма країнами світу; 
- підвищення матеріального і культурного рівня населення. 

— спрямована на вирішення завдань 
конкретного етапу розвитку суспільства 
шляхом зміни способів організації 
фінансових відносин, перегрупування 
фінансових ресурсів. Фінансова тактика 
передбачає вирішення завдань поточного 
періоду (в межах року і менше), 
відрізняється гнучкістю, рухливістю. 
Типовий приклад вирішення тактичних 
завдань - бюджет країни, що приймається 
на черговий рік. 

 — довготривалий курс фінансової 
політики, що розрахований на 
перспективу і передбачає рішення 
великомасштабних завдань, визначених 
економічною і соціальною стратегією, і 
стосується важливих великих змін 
фінансового механізму, пропорцій 
розподілу фінансових ресурсів. 
Спрямованість фінансовій стратегії 
визначається конкретними завданнями 
розвитку суспільства на певному 

Ðèñ. 3 Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè âçàºìîä³¿ åëåìåíò³â ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè*

Джерело: * складено авторами на основі [1, с. 208-209]

 

ПРОЦЕС 
РОЗРОБКИ І 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВОЇ 
ПОЛІТИКИ

формулювання  
і розробка мети 

та завдань 
вибір типу, 

обрання виду 
фінансової 
політики 

обрання 
напрямків 

фіскальної та 
грошово-

кредитної 
політики 

визначення 
інструментів 

фінансової 
політики 

здійснення 
стратегічних 

та тактичних 
кроків 

контроль за 
проведенням 

фінансової 
політики 

Типи  

Види 

- політика жорсткої регламентації 
- політика помірної регламентації 
- політика мінімальних обмежень 

- політика стабілізації 
- політика економічного зростання 

- політика обмеження ділової активності 

в т.ч. проведення 
дискреційної та недискреційної політики 

передбачає здійснення державою певних 
заходів, направлених на реалізацію 

фінансової стратегії і тактики 

полягає у використанні певних фінансових 
інструментів - "вмонтованих стабілізаторів", 

які автоматично регулюють ситуацію в 
економіці 

Фіскальна 

Грошово-кредитна 

являє собою комплекс дій та 
заходів у сфері грошового 

ринку, її механізм засновується 
на пропозиції грошей та їх 

вартості як фінансових ресурсів 

характеризує дії держави 
щодо централізації частини 

виробленого ВВП та її 
суспільного використання. 

Умовно поділяють на 
податкову і бюджетну 

Ðèñ. 4 Ïðîöåñ ðîçðîáêè ³ ðåàë³çàö³¿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè*

Джерело: складено авторами
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ñóá’ºêòàìè ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí;
 åôåêòèâíå çàëó÷åííÿ òà âèêîðè-

ñòàííÿ ïîçèêîâèõ êîøò³â;
 çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì òà åôåê-

òèâíà ñèñòåìà â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà;

 ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ä³ëîâî¿ 
àêòèâíîñò³;

 ðîçâèòêó çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè òà 
êóëüòóðè ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ [6]

Àëå ÷îìó æ ìè íå çàâæäè îòðè-
ìóºìî áàæàíèé ðåçóëüòàò? Ìîæíà 
âèä³ëèòè ÿê âíóòð³øí³ òàê ³ çîâí³øí³ 
çàãðîçè (ðèñ. 5), ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³ 
íåâäà÷ ðåàë³çàö³¿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè.

Êîæíà ñòàä³ÿ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ äåðæàâè ïîâ’ÿçàíà ç ìîæëèâ³ñòþ 
âèíèêíåííÿ ðèçèê³â. Îñîáëèâîãî çíà-
÷åííÿ óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè íàáóâàº 
äëÿ êðà¿í, ùî òðàíñôîðìóþòüñÿ äî 
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. ×èííèêè, ÿê³ 
âíîñÿòü äèñáàëàíñ â ô³íàíñîâó ñôåðó, 
íàéð³çíîìàí³òí³ø³: ïîë³òè÷íîãî òà 
çàêîíîäàâ÷îãî õàðàêòåðó (ïîë³òè÷íà 
ñòàá³ëüí³ñòü òà ïðîçîð³ñòü äåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ, ð³âåíü ðîçâèòêó ³íñòèòó-
ò³â âëàäè; ð³âåíü ñï³âïðàö³ ì³æ ã³ëêà-
ìè âëàäè ó âèðîáëåíí³ åêîíîì³÷íèõ 
ð³øåíü, ÿê³ñòü çàêîíîäàâ÷îãî ìåõàí³ç-
ìó òà ³í.), åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó 
(ñòàí òà ñòàá³ëüí³ñòü ðîçâèòêó åêîíî-
ì³êè, ÿê³ñòü ôîðìóâàííÿ áþäæåòíî¿ 
ïîë³òèêè, ð³âåíü ³íôëÿö³éíîãî òèñêó 

íà åêîíîì³êó, åôåêòèâí³ñòü ïîäàòêî-
âîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ, ñòàí âàëþòíèõ 
ðåçåðâ³â êðà¿íè òà ïðîçîð³ñòü ðîçðà-
õóíê³â â åêîíîì³ö³, ð³âåíü òîí³çàö³¿ 
â åêîíîì³ö³ òà ³í.), çîâí³øíüîåêîíî-
ì³÷íîãî õàðàêòåðó (ð³âåíü ³ìïîðòî-/ 
åêñïîðòîçàëåæíîñò³ åêîíîì³êè, ñòðóê-
òóðà ³ìïîðòó/åêñïîðòó; êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæí³ñòü, äèâåðñèô³êîâàí³ñòü 
ñòðóêòóðè îñíîâíèõ òîðãîâåëüíèõ 
ïàðòíåð³â òà ³í.), áîðãîâîãî õàðàêòå-
ðó (ð³âåíü áîðãîâîãî íàâàíòàæåííÿ íà 
åêîíîì³êó, îïòèìàëüí³ñòü ñòðóêòóðè 
äåðæàâíîãî áîðãó, ð³âåíü óìîâíèõ 
çîáîâ’ÿçàíü òà ³í.), ïëàíóâàííÿ, âèêî-
íàííÿ òà êîíòðîëþ (ÿê³ñòü áþäæåòíî-
ãî ïëàíóâàííÿ òà ïðîãíîçóâàííÿ, ÿêå 
áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä ðåàëüíîñò³ 
ìàêðîåêîíîì³÷íèõ òà ìàêðîô³íàíñî-
âèõ ïîêàçíèê³â ³ âèçíà÷àº àäåêâàò-
í³ñòü áþäæåòíèõ ïîêàçíèê³â) òà ³í. 
[8, ñ. 724-742].

Áåç âèð³øåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå 
ïðîáëåì íåìîæëèâèé ïîäàëüøèé ðîç-
âèòîê êðà¿íè.

Ñàìå òîìó àêòóàëüíèì ïèòàííÿì 
çàëèøàºòüñÿ ïîøóê åôåêòèâíèõ ³í-
ñòðóìåíò³â ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè äåð-
æàâè, ÿê³ äîçâîëÿòü äîñÿãòè ìàêðî-
ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ äåðæàâè òà 
ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó åêîíîì³êè 
Óêðà¿íè. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ â öüî-
ìó êîíòåêñò³ íàáóâàº âèêîðèñòàííÿ 

 

− стрімкий розвиток процесів 
транснаціоналізації економічних зв'язків, 
інтернаціоналізації світового 
господарства; 

− постійне збільшення маси капіталів; 

− автономізація субдержавних суб'єктів 
(транснаціональних корпорацій,  
транснаціональних банків тощо); 

− різноманіття фінансових інструментів і 
високий рівень їх динамізму; 

− взаємопроникнення внутрішньої та 
зовнішньої політики держав; 

− посилення конкуренції між державами 
в економічній та інших сферах, 
використання могутніми економічними 
суб'єктами стратегій завоювання 
світового економічного простору ;  

 − надмірна залежність національних 
економік,  зокрема, бюджетного сектору 
від іноземного короткострокового 

- неадекватні стратегічні і тактичні 
кроки фінансової політики; 

- елементарні прорахунки органів 

влади й управління; 

- помилки,  зловживання та інші 

відхиленнями (безгосподарність, 
тяганина, різноманітні економічні 

злочини тощо) в управлінні 
фінансовою системою. 

Ðèñ. 5. Çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ çàãðîçè ô³íàíñîâ³é ïîë³òèö³

Джерело: * складено авторами на основі [7]
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³íòåëåêòóàëüíèõ äîñÿãíåíü ìîëîä³. 
Â³äíîâëåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó Óêðà¿íè ïîòðåáóº ôîðìóâàí-
íÿ íîâîãî ô³íàíñîâîãî ñâ³òîãëÿäó ÿê 
îñíîâè âò³ëåííÿ äîñÿãíåíü ñó÷àñíîãî 
ô³íàíñîâî ìåíåäæìåíòó ³ ïðàêòè÷íîãî 
âèçíà÷åííÿ ³ííîâàö³éíîñò³ ÿê äîì³-
íàíòíî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó. Äîñë³äæåí-
íþ öüîãî çàâäàííÿ ïðèñâÿ÷åíà ðîáîòà 
êàôåäðè ô³íàíñ³â ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêèé 
íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñè-
òåò ³ìåí³ Â.Ãåòüìàíà».

Ó ðàìêàõ çàõîä³â Ì³í³ñòåðñòâà 
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ùîäî ðîçâèò-
êó íàóêîâî¿ ñòóäåíòñüêî¿ äóìêè 20 
áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà áàç³ êàôåäðè 
ô³íàíñ³â ³ êàôåäðè ô³íàíñîâèõ ðèíê³â 
ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêî-
íîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà 
Ãåòüìàíà» áóëî ïðîâåäåíî Õ þâ³ëåéíó 
Âñåóêðà¿íñüêó ñòóäåíòñüêó íàóêîâó 
êîíôåðåíö³þ íà òåìó: «Ô³íàíñîâà 
ïîë³òèêà Óêðà¿íè â óìîâàõ ³íòåãðà-
ö³éíèõ ïðîöåñ³â: äîì³íàíòè, ðèçèêè 
òà âèêëèêè ñó÷àñíîñò³», îñíîâíîþ 
ö³ëëþ ÿêî¿ ñòàëî ñïðèÿííÿ øèðîêîãî 
çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî íàóêîâî-äî-
ñë³äíî¿ ðîáîòè òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ 
¿¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³. Ãîëîâíîþ ìåòîþ 
çàõîäó ñòàëî âèçíà÷åííÿ äîì³íàíò³â 
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â óìîâàõ 
³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â, âèÿâëåííÿ 
îñíîâíèõ ðèçèê³â, ÿê³ ñòîÿòü íà ïåðå-
øêîä³ ìàêðîô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ òà 
â³äíîâëåííþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.

Ïîíàä 80 ñòóäåíò³â ³ç â³ò÷èçíÿíèõ 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òðåòüî-
ãî òà ÷åòâåðòîãî ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ 
âèÿâèëè áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó 
êîíôåðåíö³¿, ³ òèõ ³ç íèõ, ÿê³ ñòàëè 
àâòîðàìè íàéêðàùèõ òåç äîïîâ³äåé 
áóëî çàïðîøåíî 20 áåðåçíÿ 2015 ðîêó 
âèñòóïèòè ç³ ñâî¿ìè íàóêîâèìè äî-
ñë³äæåííÿìè íà êîíôåðåíö³¿ ç ìåòîþ 
ïðåçåíòàö³¿ òà îáãîâîðåííÿ äîñë³äæó-
âàíèõ íèìè ïðîáëåì.

Ðîáîòà êîíôåðåíö³¿ ðîçïî÷àëàñü ³ç 
âñòóïíîãî ñëîâà íà ïëåíàðíîìó çàñ³-
äàíí³ çàñòóïíèêà ãîëîâè îðãêîì³òåòó, 
çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à íàóêè ³ òåõí³êè 
Óêðà¿íè, ïðîôåñîðà, äîêòîðà åêî-
íîì³÷íèõ íàóê, çàâ³äóâà÷à êàôåäðè 
ô³íàíñ³â ÊÍÅÓ Â. Ì. Ôåäîñîâà, ÿêèé 
çàçíà÷èâ, ùî ôîðìóâàííÿ ô³íàíñî-
âîãî ñâ³òîãëÿäó íîâîãî ïîêîë³ííÿ – 

îäíå ç îñíîâíèõ çàâäàíü ô³íàíñîâî¿ 
øêîëè Óêðà¿íè, âèêîíàííÿ ÿêîãî º 
çàïîðóêîþ ðîçâèòêó ³íòåëåêòóàëüíîãî 
ïîòåíö³àëó êðà¿íè. Äóìêó âèäàòíîãî 
óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî ïîâí³ñòþ ðîçä³-
ëèëè çàïðîøåí³ ãîñò³. 

Ïî çàê³í÷åííþ ïëåíàðíîãî çàñ³-
äàííÿ îñíîâí³ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ, 
ðîçâèòêó òà òðàíñôîðìàö³¿ â óìîâàõ 
ãëîáàë³çàö³é íèõ ïðîöåñ³â ñó÷àñíî¿ 
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè áóëè 
äåòàëüíî ðîçãëÿíóò³ íà çàñ³äàíí³ 
êðóãëîãî ñòîëó â òåìàòè÷íèõ áëîêàõ, 
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü íàïðÿìàì çàãàëüíîãî 
íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ êàôåäð ô³-
íàíñ³â ³ ô³íàíñîâèõ ðèíê³â, çîêðåìà: 
«Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè ô³íàíñàìè 
òà áþäæåòíà ïîë³òèêà â âèð³ ³íòåãðà-
ö³éíèõ ïðîöåñ³â», «Ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³ åôåêòè ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè â 
êîíòåêñò³ ìàêðîô³íàíñîâî¿ ãëîáàë³-
çàö³¿», «²ííîâàö³éíî-³íôîðìàö³éíà 
³íôðàñòðóêòóðà ô³íàíñîâîãî ðèíêó â 
ãëîáàëüíîìó ô³íàíñîâîìó ñåðåäîâè-
ù³».

Äîïîâ³ä³ ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ 
áóëè ïðèñâÿ÷åí³ ïîøóêó ³íñòðóìåí-
ò³â óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè ô³íàí-
ñàìè, ÿê³ çàáåçïå÷àòü åôåêòèâí³ñòü 
áþäæåòíî¿ òà ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè, 
âèçíà÷åííþ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â 
ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî-³íôîðìàö³éíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ô³íàíñîâîãî ðèíêó. 
Íàóêîâ³ ðåçóëüòàòè, âèñâ³òëåí³ íà 
çàñ³äàíí³ êðóãëîãî ñòîëó êîíôåðåíö³¿, 
áàçóþòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³ ñèñòåìíîãî 
ï³äõîäó, à òàêîæ ñó÷àñíèõ ³íôîðìà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é, àíàë³çó, ñèíòåçó 
é åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íèõ ìåòîä³â.

Ï³ä ÷àñ ðîáîòè êîíôåðåíö³¿ ó÷àñ-
íèêàìè áóëî äîñë³äæåíî ñòðàòåã³þ 
ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â 
Óêðà¿íè, ÿêà äîçâîëèòü â óìîâàõ 
ãëîáàë³çàö³é íèõ ïðîöåñ³â äîñÿãòè 
ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. 
Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ â ïðîöåñ³ äîñë³-
äæåííÿ áóëî ïðèä³ëåíî ´ðóíòîâíîìó 
àíàë³çó ô³ñêàëüíèõ òà ïîäàòêîâèõ 
³íñòðóìåíò³â ñòèìóëþâàííÿ ô³íàí-
ñîâîãî òà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, 
âèñâ³òëþâàëèñÿ ïèòàííÿ íåîáõ³äíîñò³ 
îïòèì³çàö³¿ äîõ³äíî¿ òà âèäàòêîâî¿ 
÷àñòèíè áþäæåòó, íàãîëîøóâàëîñÿ íà 
íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòàííÿ âñ³õ íàÿâ-
íèõ ³íñòðóìåíò³â ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè 
äëÿ â³äíîâëåííÿ ìàêðîô³íàíñîâî¿ ñòà-
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á³ëüíîñò³ â Óêðà¿í³, âèñâ³òëþâàëàñü 
ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó òà îïòèì³çàö³¿ 
ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè, éøëîñÿ 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü ³íòåãðàö³¿ ô³íàíñî-
âî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè â ì³æíàðîäíèé 
ô³íàíñîâèé ïðîñò³ð. Îñîáëèâîãî çíà-
÷åííÿ áóëî ïðèä³ëåíî äîñë³äæåííþ 
ïðîáëåì ô³íàíñîâîãî ðèíêó â ãëî-
áàëüíîìó ô³íàíñîâîìó ñåðåäîâèù³, 
çîêðåìà áóëî ðîçãëÿíóòî ïåðñïåêòèâè 
ñï³âïðàö³ Óêðà¿íè ç ªÁÐÐ, ðîëü òðàí-
ñíàö³îíàëüíèõ áàíê³â â ãëîáàë³çàö³é-
í³é åêîíîì³ö³, âèçíà÷åí³ ³íñòèòóö³éí³ 
çàñàäè äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè áàíê³â â 
óìîâàõ ô³íàíñîâî¿ êðèçè. 

Íå ìîæíà íå â³äì³òèòè, ùî á³ëü-
ø³ñòü ðîá³ò, çàïðîïîíîâàíèõ äëÿ 
ðîçãëÿäó íà êîíôåðåíö³¿, ì³ñòÿòü 
êîíñòðóêòèâí³ ð³øåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, 
çàïðîâàäæåííÿ ÿêèõ äîïîìîæå ïîë³ï-
øèòè ³ñíóþ÷ó ñèñòåìó ô³íàíñîâîãî 
ìåíåäæìåíòó, çîêðåìà ïîäàòêîâîãî é 
áþäæåòíîãî, éîãî ñêëàäîâèõ.

Íà îñíîâ³ äîñë³äæåíü ó÷àñíèê³â êîí-
ôåðåíö³¿ ìîæíà çðîáèòè ÂÈÑÍÎÂÎÊ, 
ùî â óìîâàõ ðîçâèòêó ³íòåãðàö³éíèõ 
ïðîöåñ³â, çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ åôåêòèâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè º 
îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü äëÿ áóäü-
ÿêî¿ äåðæàâè. Êëþ÷îâà ðîëü íà ñüî-
ãîäí³ íàëåæèòü ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ 
ñòàëîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà-
¿íè, ÿêèé áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü 
â³ä ðàö³îíàëüíîãî òà åôåêòèâíîãî 
âèêîðèñòàííÿ îáìåæåíèõ ô³íàíñîâèõ 
ðåñóðñ³â. Äîñÿãíåííÿ ô³íàíñîâî¿ áåç-
ïåêè äåðæàâè çà òàêèõ óìîâ ïîòðåáóº 
ïîñò³éíîãî óäîñêîíàëåííÿ ìåòîä³â 
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Îñíîâíèìè ïðîáëåìàìè, ÿê³ ñòî-
ÿòü íà øëÿõó ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè, º æîðñòêà êîíêóðåíö³ÿ íà 
ñâ³òîâîìó ðèíêó òà ìàêðîô³íàíñîâà 
íåñòàá³ëüí³ñòü ðèíêîâîãî ñåðåäîâèùà, 
ÿêå ïåðåáóâàº ï³ä ïîñò³éíèì âïëè-
âîì âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ çàãðîç. 
Îñîáëèâî àêòóàëüíèìè ö³ ïðîáëåìè º 
íèí³ íà ôîí³ çíèæåííÿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ íàö³îíàëüíîãî âèðîá-
íèöòâà, âèñîêîãî ð³âíÿ çáèòêîâîñò³ 
â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ òà çàãðîç-
ëèâî íèçüêîãî ð³âíÿ ðåíòàáåëüíîñò³ 
¿õ ä³ÿëüíîñò³.

Ïðàâèëüíå âèçíà÷åííÿ äîì³íàíò³â 
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè òà çà-
áåçïå÷åííÿ ¿¿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíó-

âàííÿ äîçâîëèòü ë³êâ³äóâàòè ñó÷àñí³ 
ïðîáëåìè óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè òà 
äîñÿãòè çíà÷íèõ ðåçóëüòàò³â. Âðàõó-
âàííÿ ïåðåâàã òà íåäîë³ê³â ïîäàëüøî¿ 
ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ äîïîìîæå 
óíèêíóòè ïîìèëîê ó ìàéáóòíüîìó. 

Çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè êîíôåðåí-
ö³¿ áóëî ñôîðìîâàíî ðåêîìåíäàö³¿ òà 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî îñíîâíèõ íàïðÿì³â 
ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³-
òèêè Óêðà¿íè â óìîâàõ ïîøèðåííÿ 
³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â.

Çîêðåìà, ó òåìàòè÷íîìó áëîö³ 
«Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè ô³íàíñàìè 
òà áþäæåòíà ïîë³òèêà â âèð³ ³íòå-
ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â óïðàâë³íñüêî¿ 
ô³íàíñîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè» ïåðøî-
÷åðãîâèì º âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíèõ 
íàïðÿì³â çá³ëüøåííÿ åôåêòèâíîñò³ 
áþäæåòíî¿ ïîë³òèêè. Êëþ÷îâîþ ñêëà-
äîâîþ áóäü-ÿêî¿ áþäæåòíî¿ ñèñòåìè 
º åôåêòèâíèé ðîçïîä³ë àêóìóëüîâà-
íèõ äåðæàâîþ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ç 
ìåòîþ âèêîíàííÿ îñíîâíèõ ôóíêö³é 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. 
²ñíóþ÷³ íåäîë³êè áþäæåòíî¿ ñèñòåìè 
ïðîâîêóþòü íåö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ 
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äåðæàâè òà, ÿê 
íàñë³äîê, ñòàþòü íà çàâàä³ ðîçâèòêó 
äåðæàâè. Âñå öå âèìàãàº âäîñêîíà-
ëåííÿ ³ ïåðåîð³ºíòàö³¿ ä³þ÷î¿ áþ-
äæåòíî¿ ñèñòåìè, âèÿâëåííÿ ïðè÷èí 
íèçüêî¿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ 
áþäæåòíèõ êîøò³â òà ðîçðîáêè ä³ºâî¿ 
áþäæåòíî¿ ïîë³òèêè, ÿêà ìàº çàáåçïå-
÷óâàòè ñòàëèé ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè, ï³äâèùåííÿ ñòàíäàðò³â 
æèòòÿ ³ ð³âíÿ äîáðîáóòó ãðîìàäÿí, 
ñïðèÿòè çáàëàíñîâàíîìó ðîçâèòêó 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ åêîíîì³êè, 
çàáåçïå÷óâàòè ô³íàíñîâó ñòàá³ëüí³ñòü 
äåðæàâè.

Ó ñåêö³¿ «Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ 
åôåêòè ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè â êîí-
òåêñò³ ìàêðîô³íàíñîâî¿ ãëîáàë³çà-
ö³¿» îñíîâîïîëîæíèì º ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ïîäàò-
êîâî¿ ñèñòåìè, øëÿõîì äîñÿãíåííÿ 
îïòèìàëüíîãî ðîçïîä³ëó ïîäàòêîâîãî 
íàâàíòàæåííÿ, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ 
çá³ëüøåííÿ ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü 
äî áþäæåòó äåðæàâè, óäîñêîíàëåí-
íÿ âçàºìîä³¿ ïîäàòêîâèõ òà ìèòíèõ 
îðãàí³â ó ÷àñòèí³ ïîë³ïøåííÿ àäì³-
í³ñòðóâàííÿ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó òà 
óíèêíåííÿ íåîá´ðóíòîâàíèõ âòðàò 
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äîõîä³â áþäæåòó, óäîñêîíàëåííÿ ñèñ-
òåìè àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â.

Ó òåìàòè÷íîìó áëîö³ «²ííîâàö³é-
íî-³íôîðìàö³éíà ³íôðàñòðóêòóðà ô³-
íàíñîâîãî ðèíêó â ãëîáàëüíîìó ô³íàí-
ñîâîìó ñåðåäîâèù³» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ñòâîðåííÿ ä³ºâîãî, êîíêóðåíòíîãî 
ô³íàíñîâîãî ðèíêó ïåðøî÷åðãîâèì 
ìàº ñòàòè ñòâîðåííÿ ë³êâ³äíîãî ðèíêó 
äåðæàâíèõ áîðãîâèõ ö³ííèõ ïàïåð³â, 
çàïðîâàäæåííÿ âàëþòíèõ äåðèâàòè-
â³â, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çá³ëüøåííÿ 
³íâåñòèö³éíèõ âêëàäåíü â³ä ñòðàõîâèõ 
êîìïàí³é, ïåíñ³éíèõ ôîíä³â, ³íñòè-
òóò³â ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ òîùî, 
íà ÿê³ ïîêëàäåíà ðîëü â³äíîâëåííÿ 
åêîíîì³êè òà ¿¿ ³íòåãðàö³¿ ó ñâ³òîâó.

Ó çâ’ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ øèðîêîãî 
êîëà ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè â 
Óêðà¿í³, ÿê³ ïîòðåáóþòü âèð³øåííÿ 
øëÿõîì ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâèõ 
ï³äõîä³â, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðî-
âåäåííÿ íàñòóïíî¿ ñòóäåíòñüêî¿ êîí-
ôåðåíö³¿ ó êâ³òí³ 2016 ðîêó.
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