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Постановка проблеми. Кожна держава формує фінансову політику з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку економіки та реалізує її для досягнення
власних  цілей.  Оскільки  реалізація  фінансової політики здійснюють в  умовах  економічних,  політичних  та  соціальних  перетворень,  що  у  кризових  вітчизняних
реаліях гальмуються чисельними факторами, дослідження теоретикометодичних засад у даній сфері набуває особливої актуальності.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Розробці теоретикометодичних засад у сфері державної фінансової політики присвячена велика кількість праць
як вітчизняних, так і іноземних науковців, серед яких: О. Александров, М. Алексєєнко, В. Андрущенко, М. Богачевський, А. Буковецький, С. Буковинський, М. Бунге,
О. Василик,  І. Верба, В. Вишневський, В. Геєць, О. Григорська, М. Грідчіна, О. Данілов, М. Дем’яненко, В. Дем’янишин, Р. Дорнбуш,  І.  Запатріна, В.  Захожай, В.
Зимовець, Т. Єфименко, Л. Лазебник, Л. Лисяк, С. Лондар, І. Луніна, І. Лютий, Б. Карпінського, О. Кириленко, В. Кравченко, В. Кудряшова, С. Лондар, С. Маслова, Ф.
Меньков, М. Мітіліно, В. Міщенко, І. Михасюк, О. Мозговий, С. Огородник, О. Опалов, В. Опарін, Л. Осіпчук, В. Оспіщева, К. Павлюк, Ю. Пасічник, Д. Полозенко, Б.
Пшик, Ю. Радіонов, О. Романенко, Ю. Субботовіч, К. Темчишина, О. Тимошенко, В. Федосов, С. Фішер, І. Чугунов, Р. Шмалензі, С. Юрій, П. Юхименко, І. Янжул та ін.

Незважаючи на одержані на даному етапі розвитку економічної науки результати, низка теоретичних, методологічних та прикладних аспектів вітчизняної
державної фінансової політики залишаються невирішеними. Передусім зростає необхідність більш глибокого теоретикометодологічного обґрунтування підходу та
механізму реалізації фінансової політики держави в умовах тривалої глибокої кризи.

Постановка завдання. Мета статті полягає в удосконаленні теоретикометодичних засад у сфері державної фінансової політики.
Виклад основного матеріалу. Існує значна кількість авторських визначень сутності фінансової політики держави, яким притаманні певні відмінності [25, 7

10].
Представимо основні підходи щодо визначення сутності державної фінансової політики у табл. 1.
 

Таблиця 1.
Підходи до визначення сутності державної фінансової політики

Автор Сутність визначення
І. Чугунова Ядро  економічної  політики,  що  відображає  її  фінансові  взаємовідносини  із  суб’єктами

підприємництва та громадянами.
О. Василик Складна сфера діяльності законодавчої та виконавчої влади, яка охоплює заходи, методи й

форми організації та використання фінансів для забезпечення її економічного і соціального
розвитку

С. Маслова,
О. Опалов

Комплекс  державних  заходів,  що  забезпечують  ефективне  функціонування  фінансів  і
фінансової системи.

В. Зимовець Cскладна  сфера діяльності  законодавчої  і  виконавчої  влади,  яка  включає  заходи, методи  і
форми організації та використання фінансів для забезпечення її економічного і соціального
розвитку.

І. Сидор Сукупність  заходів  стратегічного  і  тактичного  характеру,  які  здійснює  держава  через
фінансову систему.
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В. Кравченко Система заходів, що здійснюються централізованою владою з метою управління процесом
утворення,  розподілу,  перерозподілу  й  використання  фінансових  ресурсів  у  регіонах  та
інших адміністративнотериторіальних одиницях.

О. Данілов Частина  соціальноекономічної  політики  держави  щодо  забезпечення  збалансованого
зростання фінансових ресурсів на  всіх рівнях фінансової  системи країни, що в  кінцевому
підсумку сприятиме покращанню соціального й матеріального добробуту суспільства.

Ю. Радіонов Стратегічний курс розвитку державних  інституцій  та органів,  які  націлені  на формування
доходів  і  ефективне  використання  фінансових  ресурсів  з  метою  забезпечення  сталого
соціальноекономічного розвитку країни.

П. Юхименко,
В. Ільяшенко,
О. Покатаєва

Підсистема державної економічної політики, яка є сукупністю законодавчих і нормативних
актів, бюджетноподаткових, інших фінансових інструментів, інститутів і заходів державної
влади, що, згідно із законодавством, мають повноваження щодо формування й використання
фінансових  ресурсів  держави  та  регулюють  фінансовокредитні  потоки  в  секторах
економіки відповідно до стратегічних і тактичних цілей державної економічної політики.

М. Грідчіна Сукупність заходів держави з мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу й використання з
метою досягнення певних економічних, соціальних  і міжнародних цілей, підпорядкованих
реалізації інтересів суспільства.

В. Оспіщева Сукупність державних заходів у сфері фінансової діяльності, спрямованих на мобілізацію
фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою її функцій.

С. Лондар,
О. Тимошенко

Визначений урядом напрям діяльності, що передбачає цілісну  сукупність організаційних,
правових,  інформаційних,  інших  заходів,  спрямованих  на  ефективне  формування
фінансових  ресурсів  держави,  їх  розподіл,  раціональне  використання  й  контроль
відповідних фінансових потоків за допомогою використання потенціалу фінансової системи
та забезпечення функціонування фінансових механізмів.

О. Григорська Напрям  діяльності  держави  в  сфері  формування,  розподілу,  перерозподілу,  використання
фондів  фінансових  ресурсів,  та  управління  фінансовими  потоками, що  спрямовуються  на
реалізацію  стратегічних  і  тактичних  цілей  та  завдань  соціального,  економічного,
політичного  та  духовного  розвитку  суспільства,  а  також  передбачає  вжиття  заходів  із
досягнення  запланованих  результатів  із  застосуванням  сукупності  інструментів,  з
урахуванням поточного стану фінансової системи та механізму її функціонування, а також
внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на процес розробки та здійснення.

 
Як  бачимо,  запропоновані  визначення  відрізняються  переважно  рівнем  повноти  та  деталізації.  Але,  якщо  підсумувати  представлені  визначення,  можна

зробити висновок, що державна фінансова політика є: сферою діяльності влади; складовою загальної державної економічної політики; визначений урядом держави
напрям фінансової діяльності країни; сукупність заходів державного рівня у фінансовій сфері.

Також з’являється можливість виділити основні функціональні напрями державної фінансової політики в контексті адміністративнотериторіальних одиниць:
– утворення фінансових ресурсів;
– розподіл фінансових ресурсів;
– перерозподіл фінансових ресурсів;
– використання фінансових ресурсів.
В свою чергу, загальною метою розробки та реалізації фінансової політики виступає у даному випадку сталий соціальноекономічний розвиток держави.
Окрім  зазначеного,  варто відмітити, що дієвість державної фінансової  системи буде  забезпечена лише тоді,  коли у правовому полі матиме місце симбіоз

інтересів держави та суспільства. Окрім того обов’язково необхідно пам’ятати про роль фінансової політики для суб’єктів господарювання, оскільки вона значною
мірою визначає рівень їх інвестиційноінноваційної активності [6].

З урахуванням наявних наукових засад [2, 7, 8] представимо на рис. 1 функціональну структуру державної фінансової політики.
 

Рис. 1. Функціональна структура державної фінансової політики
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Відповідно до зазначеного, можна зробити висновок, що загальна ефективність державної фінансової політики багато в чому визначається узгодженістю її

складових.
Для повного розуміння сутності державної фінансової політики варто представити її удосконалену комплексну класифікацію, що враховуватиме вже наявні у

економічній науці засади [1, 7, 11].
Наведемо на рис. 2 удосконалену класифікацію державної фінансової політики за основними ознаками.

 

Рис. 2. Класифікація державної фінансової політики
 

Науковцями одними з першочергових класифікаційних ознак виокремлюються час, відповідно до якого державну фінансову політику поділяють на поточну
та перспективну, а також спосіб розробки, за яким виокремлюють науковообґрунтовану та волюнтаристську складові. З іншого боку, державна фінансова політика
розглядається з точки зору як способу регулювання та результативності, на основі чого відповідно виділяють рефляційний та дефляційний, а також конструктивний
та деструктивний її види. Окрім того важливим аспектом виступає етапність розвитку держави, що у підсумку визначає завдання її фінансової політики. Саме тому
науковцями виокремлюються такі типи політики, як стабілізація, зростання та стримування активності. Неможна забувати про зазначені раніше складові фінансової
політики держави, до яких належать митна, фінансова,  інвестиційна, монетарна та боргова підсистеми, що також виступає класифікаційною умовою. Окрім цього
фінансову політику держави структурують за ступенем законодавчої та адміністративної регламентації відносин. Відповідно до цього виділяють політику жорсткої
та помірної регламентації, а також мінімальних обмежень.

Але окрім зазначених напрямів значну роль для розуміння особливостей процесу розробки та впровадження у життя державою фінансової політики відіграє
характер централізації або децентралізації. Також варто пам’ятати про рівні реалізації, що в умовах децентралізації набувають особливого значення. Зокрема, серед
них зазвичай виокремлюють загальнодержавний, регіональний або місцевий.

Відповідно  до  зазначеного,  формування  перспективної  та  поточної  фінансової  політики  доцільно  здійснювати  у  зв’язку  за  функціональними  напрямами
(фіскальним, митним, монетарним, інвестиційним, борговим) з належним рівнем наукового обґрунтування, що дозволить їм носити за результатами впровадження у
життя  конструктивний  характер.  Даний  процес  має  враховувати  тенденції  розвитку  держави,  що  з  одного  боку  визначає  завдання,  завдяки  яким  досягатиметься
передбачена мета, а з іншого – ступінь регламентації політики в ході її реалізації. Важливим питанням також як в ході розробки так і реалізації фінансової стратегії
має  ступінь  децентралізації,  що  визначатиме  особливості  передбачених  нею  заходів  на  загальнодержавному,  регіональному  та  місцевому  рівнях.  Сам  процес
реалізації  здійснюється  за  рахунок  створення  умов,  що  забезпечують  дієвість  фінансового  механізму,  робота  якого  вимагає  застосування  комплексу  фінансових
методів та використання всієї сукупності важелів відповідно до діючого нормативноправового забезпечення.

Висновки. Отже,  ефективна фінансова політика покликана  створити  сприятливі  умов для  стійкого розвитку держави  за  рахунок реалізації  нових дієвих
механізмів  функціонування  фінансової  системи.  В  ході  формування  та  впровадження  у  життя  фінансової  політики  необхідно  враховувати  наявні  умови,  що
складаються в країні, оскільки вони обумовлюють доцільність застосування певних інструментів, а також можуть прискорювати або гальмувати реалізацію тих чи
інших заходів.

Державна фінансова політика розглядається науковцями як сфера діяльності влади, складова загальної державної економічної політики, визначений урядом
держави напрям фінансової діяльності країни, а також сукупність заходів державного рівня у фінансовій сфері. Загалом вона є сукупністю обґрунтованих заходів у
сфері фінансової діяльності держави, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх зважений розподіл і подальше використання задля якісного виконання нею
власних функцій, покликаного забезпечити інтереси розвитку суспільства.

На сучасному етапі розвитку економічної науки державну фінансову політику можна класифікувати за такими ознаками: часові межі, спосіб розробки та
реалізації,  завданнями  на  етапі  розвитку  держави  та  результативністю,  а  також  функціональною  спрямованістю,  ступенем  регламентації  відносин,  рівнями,
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характером централізації. Деталізоване структурування дозволяє покращити розуміння ролі фінансової політики в економіці держави, а також більш повно розкриває
особливості її розробки та реалізації.
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