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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

У статті розглянуто фінансову політику як основу досягнення макроекономічної стабілізації та подаль-
шого відновлення економічного зростання. Визначено економічні відносини та взаємозв’язки, які виникають на 
фінансовому ринку і визначаються об’єктивними економічними законами, фінансовою політикою держави та 
реальною потребою економіки у фінансових ресурсах. Розкрито форми реалізації фінансової політики, які спря-
мовані на забезпечення високого рівня соціально-економічного розвитку. Фінансова політика є дієвим інструмен-
том регулювання циклічних коливань економіки, важливим є забезпечення поступальної адаптації економіки до 
змін зовнішнього економічного середовища. За допомогою фінансових інструментів, таких як податки, дотації, 
застосування обмежень, штрафів тощо, держава регулює економічну діяльність суб’єктів господарювання з 
метою її скерування у русло нагальних суспільних потреб. 

Ключові слова: фінансова політика, фінансовий механізм, фінансовий ринок, фінансові ресурси, соціально-
економічний розвиток.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

Смагло О.В.

В статье рассмотрена финансовая политика как основа достижения макроэкономической стабилизации 
и последующего восстановления экономического роста. Определены экономические отношения и взаимосвязи, 
которые возникают на финансовом рынке и определяются объективными экономическими законами, финан-
совой политикой государства и реальной потребностью экономики в финансовых ресурсах. Раскрыты формы 
реализации финансовой политики, направленные на обеспечение высокого уровня социально-экономического 
развития. Финансовая политика является действенным инструментом регулирования циклических колебаний 
экономики, важным является обеспечение поступательной адаптации экономики к изменениям внешней эконо-
мической среды. С помощью финансовых инструментов, таких как налоги, дотации, применение ограничений, 
штрафов и т. п., государство регулирует экономическую деятельность субъектов хозяйствования с целью ее 
направления в русло насущных общественных потребностей.

Ключевые слова: финансовая политика, финансовый механизм, финансовый рынок, финансовые ресурсы, 
социально-экономическое развитие.

FUNCTIONING AND IMPLEMENTATION OF FINANCIAL POLICY

Smaglo Olga

The article deals with financial policy as a basis for achieving macroeconomic stabilization and further recovery of eco-
nomic growth. The economic relations and relationships that arise in the financial market are determined by the objective 
economic laws, the financial policy of the state and the real need of the economy for financial resources. Forms of financial 
policy implementation aimed at ensuring a high level of socio-economic development are disclosed. This policy is a key ele-
ment in the national economic policy. It identifies sources of financial resources filling, directions of their use in accordance 
with the priorities of economic development and forms a system of effective financial management for stimulation with the 
help of financial instruments of socio-economic processes. The effectiveness of Ukraine's financial policy is insignificant 
because it does not meet current needs of social development. One of the main problems of financial policy implementation 
is the lack of high efficiency in the use of budget funds to achieve the best indicators of socio-economic development. An 
imperfect budgetary mechanism has a negative impact on financial policy, and therefore impedes the economic policy of 
the country as a whole. Financial policy should be seen as a powerful tool for ensuring the socio-economic development 
of Ukraine. Successful implementation of financial policy will strengthen Ukraine's strategic position in the international 
arena. Its effectiveness depends, first of all, on rapid and high-quality internal reforms and economic development. In this 
sense, the success of its implementation is not only a task of the government, but of society as a whole. Development and 
successful implementation of financial policy is possible only in the presence of a program of social development with the 
emphasis on the interests of the whole society and its individual groups, the description of current and future tasks, the defi-
nition of terms and methods for solving them.
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Постановка проблеми. Економічні відносини 
та взаємозв’язки, які виникають на міжнародному 
фінансовому ринку, визначаються об’єктивними еко-
номічними законами, фінансовою політикою дер-
жави та реальною потребою економіки у фінансових 
ресурсах. На фінансовому ринку діють закони попиту 
та пропозиції, граничної корисності, конкуренції, що 
зумовлюють реальні можливості функціонування всіх 
економічних суб’єктів відповідно до умов ринкової 
економіки. Для реалізації фінансової політики, успіш-
ного впровадження її в життя потрібен відповідний 
фінансовий механізм, що являє собою сукупність спо-
собів організації фінансових відносин, застосовуваних 
суспільством із метою забезпечення сприятливих умов 
для економічного і соціального розвитку. Цей фінансо-
вий механізм має включати всі види, форми і методи 
організації фінансових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження теоретичних та практичних питань форму-
вання та використання фінансової політики висвіт-
лено у фундаментальних роботах таких науковців, як 
О. Арсенюк, В. Герасимчук, Н. Гребеник, C. Задворних 
[3], В. Лепушинський, В. Лисицький, В. Міщенко, 
С. Ніколайчук, О. Петрик, М. Рубаха, Н. Брездень [7], 
Т. Сіташ [9], В. Стельмах, Н. Танклевська [10] та ін. 
Але у зв’язку з тим, що фінансовий ринок та фінансові 
відносини постійно змінюється під впливом позитив-
них чи негативних чинників, існує потреба в постій-
ному дослідженні проблематики ефективного викорис-
тання фінансової політики.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз реалі-
зації фінансової політики як одного з дієвих інструмен-
тів впливу на динаміку та якісний рівень соціально-
економічного розвитку країни з урахуванням впливу на 
сукупність економічних, інституційних та соціальних 
чинників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова політика є дієвим інструментом регулю-
вання циклічних коливань економіки, важливим є 
забезпечення поступальної адаптації економіки до змін 
зовнішнього економічного середовища. [2]. Фінансова 
політика – багатопланове та певною мірою інтегроване 
явище. За допомогою фінансових інструментів, таких 
як податки, дотації, застосування обмежень, штрафів 
тощо, держава регулює економічну діяльність суб’єктів 
господарювання з метою її скерування у русло нагаль-
них суспільних потреб. В умовах трансформації еко-
номіки посилюється роль фінансової політики як 
основи для досягнення макроекономічної стабілізації 
та подальшого відновлення економічного зростання.

Внутрішня економічна політика регулюється дер-
жавою шляхом надання певних пільг, преференцій 
суб’єктам господарювання. З огляду на цілі й завдання 
фінансової політики, проводяться конкретні заходи, 
спрямовані на забезпечення її ефективності з викорис-
танням відповідних фінансових інструментів [4].

Формами реалізації фінансової політики є плану-
вання, укладання міжнародних угод, видання норма-
тивно-законодавчих актів, оперативне керівництво та 
контроль фінансових процесів у сфері економічних 
відносин. За характером заходів і дій держави фінан-
сова політика поділяється на:

– довгострокову – передбачає структурні зміни 
фінансового механізму: зміни у системі розрахунків і 

платіжних засобів, режимі валютних паритетів і кур-
сів, ролі золота в міжнародних відносинах, набору 
резервних валют, методів вирівнювання платіжного 
балансу;

– поточну – щоденне оперативне регулювання 
кон'юнктури валютних ринків і ринків капіталу, між-
народної інвестиційної діяльності, її оподаткування.

Складовими елементами поточної міжнародної 
фінансової політики виступають:

– валютна політика, яка базується на методах:
1) дисконтна політика – представлена маневруван-

ням облікової ставки центрального банку. Вона дає 
змогу регулювати грошову масу в обігу, рівень цін, 
обсяг сукупного попиту, що в кінцевому підсумку 
впливає на обсяг надходжень з-за кордону, відплив чи 
приплив капіталу, курс національної валюти;

2) курсова політика – базується на валютних інтер-
венціях (операції центрального банку з купівлі-про-
дажу іноземної валюти з метою впливу на курс націо-
нальної грошової одиниці);

3) політика валютних обмежень – сукупність захо-
дів, спрямованих на обмеження операцій із валютними 
цінностями (обсяги переказів та платежів за кордон, 
вивезення іноземної валюти за кордон, обсяги купівлі-
продажу іноземної валюти і т. ін.);

– податкова політика – передбачає використання 
пільгових ставок мита, акцизного податку, податку на 
додану вартість під час експорту та імпорту товарів, 
пільгового оподаткування доходів від зовнішньоеконо-
мічної діяльності та іноземних інвестицій;

– кредитна політика – пов'язана з наданням креди-
тів національним та іноземним експортерам й імпор-
терам, наданням їм гарантій, одержанням кредитів від 
міжнародних організацій та фінансових інституцій [6].

На сучасному етапі розвитку економічної системи 
механізм формування виваженої та дієвої фінансової 
політики знаходиться у процесі інституційних пере-
творень, що зумовлено потребами вирішення осно-
вних питань соціально-економічного розвитку країни. 
Вітчизняній фінансовій політиці притаманні струк-
турні вдосконалення інституційної системи та адапта-
ція до внутрішніх та зовнішніх тенденцій трансформа-
ційного економічного середовища. 

Ефективність фінансового механізму залежить від 
оптимальних фінансових рішень, спрямованих на вдо-
сконалення соціально-економічних відносин, приско-
рення темпів зростання економіки та розвитку соціаль-
ної сфери. Власне фінансовий механізм є інструментом 
формування інституцій та органів, які допомагають 
здійснювати фінансову політику та в межах своєї 
компетенції відповідальні за повноту її реалізації в 
контексті загальнодержавної економічної політики. 
Як стрижень фінансової політики, окрім мобілізації 
бюджетних ресурсів, вона визначає джерела фінансу-
вання дефіциту бюджету, параметри взаємин між пев-
ними ланками бюджетної системи тощо. Держава через 
бюджетну політику, наприклад надання субвенцій та 
дотацій регіонам, стимулює соціально-економічний 
розвиток, розбудовує та оновлює об’єкти, необхідні не 
тільки для проживання, а й для формування сучасної 
інфраструктури і залучення інвестицій, що закладає 
основи конкурентоспроможної економіки [5].

Сучасний стан економічних перетворень зумовлює 
врахування відповідного зарубіжного досвіду в частині 
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посилення ефективності бюджетного впливу на соці-
ально-економічний розвиток країни, якісного рівня 
фінансово-бюджетного прогнозування, державного 
фінансового контролю, проведення дієвої грошово-
кредитної політики.

Здійснення фінансової політики спрямовується на 
забезпечення високого рівня соціально-економічного 
розвитку. Ця політика є ключовим елементом, скла-
довою частиною загальнодержавної економічної полі-
тики. У ній визначаються джерела наповнення фінан-
сових ресурсів, напрями їх використання відповідно до 
пріоритетів розвитку економіки та формується система 
ефективного управління фінансами для стимулювання 
за допомогою фінансових інструментів соціально-еко-
номічних процесів [6].

Сьогодні фінансова політика має здійснюватися з 
урахуванням тенденцій соціально-економічного розви-
тку держави та відповідного досвіду країн із розвину-
тою та трансформаційною економікою. 

В умовах трансформаційних перетворень постає 
необхідність посилення впливу інструментів держав-
ної фінансової політики на економіку, вдосконалення 
механізму економічного зростання. Як один з осно-
вних інструментів реалізації економічної політики 
країни бюджетна політика значною мірою визначає 
місце та роль держави у регулюванні економічних 
процесів та забезпеченні макроекономічного зрос-
тання. Дії держави з визначення ключових завдань 
та кількісних показників формування дохідної та 
видаткової частин бюджету, управління дефіцитом 
бюджету та державним боргом формують сутність 
бюджетної політики. Бюджетна політика розгляда-
ється як процес формування та витрачання державою 
фінансових ресурсів із метою виконання відповідних 
функцій [9].

Основними напрямами фінансової політики на 
середньострокову перспективу є оптимізація розміру 
бюджетного дефіциту, підвищення ефективності фор-
мування видатків бюджету, використання бюджетних 
коштів, посилення регулюючої функції податкової 

системи, проведення ліберальної монетарної полі-
тики, удосконалення системи управління державними 
фінансами з одночасним стимулюванням економічного 
зростання шляхом використання відповідних інститу-
ційних фінансових механізмів. 

Для поліпшення рівня результативності розро-
блення та реалізації грошово-кредитної політики на 
етапі трансформації економіки доцільним є аналіз зба-
лансованості показників грошової маси із заходами 
щодо фінансової стабілізації та стимулювання еконо-
мічного зростання країни. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, фінансова політика – це сукупність заходів, 
спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, роз-
поділення та використання яких уживають учасники 
фінансових відносин, виконання ними їхніх функцій. 
Фінансова політика держави – це самостійна сфера 
діяльності її уряду у сфері фінансових відносин. 
Метою фінансової політики є найбільш повна мобі-
лізація фінансових ресурсів, які є необхідними для 
задоволення насущних потреб розвитку суспільства. 
Головне завдання фінансової політики – забезпечення 
відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї 
чи іншої міждержавної програми економічного та соці-
ального розвитку. Розроблення та успішне проведення 
фінансової політики можливе тільки за умов наявності 
програми суспільного розвитку з виділенням інтересів 
усього суспільства та окремих його груп, характерис-
тикою поточних та перспективних завдань, визначен-
ням термінів та методів їх вирішення.

Розв’язання цієї проблеми вбачається у визначенні 
чітких пріоритетів розвитку економіки, соціальної 
сфери та посиленні відповідальності розпорядників 
коштів за їх цільове та ефективне використання. Дер-
жава як основний суб’єкт фінансової політики пови-
нна рішучіше застосовувати фінансові методи плану-
вання, управління, контролю, а також фінансові важелі 
нормативів, санкцій, стимулів із метою забезпечення 
фінансової стабільності та підвищення рівня життя 
населення. 
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