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ОБЛІГАТНІ АТРИБУТИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті визначено комплекс облігатних атрибутів державної фінансової політики сталого розвитку. Під 
облігатними атрибутами поняття «державна фінансова політика сталого розвитку» запропоновано розуміти 
обов’язкові характеристики, які формують змістовне наповнення даного поняття, враховуючи родові зв’язки 
з категорією «політика», і дають змогу ідентифікувати її як один із видів державно-управлінської діяльності. 
До таких характеристик автором віднесено цілеспрямованість, проблемну орієнтованість, легітимність 
повноважень, комплексність і системність, обґрунтовану доцільність, облігатність, полісуб’єктність, часову 
цілісність, теологічну цілісність, праксеологічну цілісність, геополітичну цілісність (системну ефективність), 
інноваційність. Проведено порівняльний аналіз цих характеристик відносно системи ознак Дж. Андерсона, що 
дало змогу поділити облігатні атрибути на дві групи: традиційні і трансформаційні. Запропонований комплекс 
облігатних атрибутів державної фінансової політики сталого розвитку є основою для формування науково 
обґрунтованого визначення відповідного поняття, оскільки містить головні сутнісні ознаки, які мають бути 
узагальнено у його визначеннях.

Ключові слова: державна фінансова політика, сталий розвиток, політика сталого розвитку, ознаки, атрибути.

ОБЛИГАТНЫЕ АТРИБУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Романчукевич В.В.

В статье определен комплекс облигатных атрибутов государственной финансовой политики устойчивого 
развития. Под облигатными атрибутами понятия «государственная финансовая политика устойчивого раз-
вития» предложено понимать обязательные характеристики, которые формируют содержательное наполне-
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ние данного понятия, учитывая родовые связи с категорией «политика», и позволяют идентифицировать ее 
как один из видов государственно-управленческой деятельности. К таким характеристикам автором отнесены 
целеустремленность, проблемная ориентированность, легитимность полномочий, комплексность и систем-
ность, обоснованная целесообразность, облигатность, полисубъектность, временная целостность, теоло-
гическая целостность, праксеологические целостность, геополитическая целостность (системная эффек-
тивность), инновационность. Проведен сравнительный анализ этих характеристик относительно системы 
признаков Дж. Андерсона, что позволило разделить облигатные атрибуты на две группы: традиционные и 
трансформационные. Предложенный комплекс облигатных атрибутов государственной финансовой политики 
устойчивого развития является основой для формирования научно обоснованного определения соответствую-
щего понятия, поскольку содержит главные сущностные признаки, которые должны быть обобщенно пред-
ставлены в его определениях.

Ключевые слова: государственная финансовая политика, устойчивое развитие, политика устойчивого раз-
вития, признаки, атрибуты.

OBLIGATORY ATTRIBUTES OF THE STATE FINANCIAL POLICY  
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Romanchukevich Vitalii

The article defines a set of obligatory attributes of the state financial policy of sustainable development. It is justified 
that the priority is to determine the essence of the state financial policy of sustainable development on the basis of the 
ethical direction of the communicative approach. This is due to the fact that the basic ideas of the concept of sustainable 
development are formed on the basis of the imperative protection of universal human values and the formation of a new 
global order on the basis of social responsibility both before the present and in the future generations of humanity. Under 
the obligatory attributes of the concept of "public financial policy of sustainable development" it is offered to understand 
the obligatory characteristics that form a meaningful content of this concept, taking into account the generic links with 
the category of "policy", and allow to identify it as one of the types of governmental activity. These characteristics include 
the Purposefulness, Problem-orientedness, Legitimacy of authority, Complexity and Systematic, Reasonable expediency, 
Obligacy, Polysubjectivity, Temporal integrity, Theological integrity, Praxeological integrity, Practical integrity, Geopo-
litical integrity (systemic efficiency), Innovation. In the context of globalization, the decisive importance in the content 
of modern state policy lies precisely in the praxeological integrity, which is based on structuring the interests of different 
population groups, optimizing their composition and prioritizing them, taking into account the importance for achieving 
the highest level of social well-being. A comparative analysis of the obligatory characteristics is conducted with respect to 
the system of attributes of J. Anderson. This allowed dividing the obligatory attributes into two groups - traditional and 
transformational. The content and composition of obligatory attributes of transformational orientation are substantiated. 
The proposed set of obligatory attributes of the public financial policy of sustainable development is the basis for the for-
mation of a scientifically sound definition of the relevant concept, since it contains the main essential features that should 
be generalized in its definitions.

Keywords: public financial policy, sustainable development, sustainable development policy, features, attribute.

Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. тен-
денції цивілізаційного розвитку характеризуються 
масштабними екологічними та соціоекономічними 
трансформаціями під впливом науково-технічного та 
соціального прогресу майже в усіх сферах людської 
діяльності. Поряд із позитивними тенденціями у соці-
ально-економічному розвитку соціум постійно зіштов-
хується з глобальними проблемами та загрозами, ймо-
вірність яких постійно зростає.

В основі нової парадигми розвитку лежить кон-
цепція сталого розвитку, суть полягає у забезпеченні 
такого економічного зростання, яке дає змогу гармо-
нізувати відносини «людина – природа» та зберегти 
навколишнє природне середовище для нинішнього 
й майбутніх поколінь. Необхідною умовою забез-
печення сталого розвитку є створення дієвої сис-
теми фінансування відповідних цілей і пов’язаних 
з їх досягненням завдань та потреб, визначених 
фінансовою політикою сталого розвитку. Одним зі 
складників економіко-управлінської проблеми фор-
мування ефективної державної фінансової політики 
сталого розвитку в умовах глобалізації є наукове 
обґрунтування відповідного категоріально-поня-
тійного апарату, що дає змогу чітко ідентифікувати 

досліджуване явище, його зміст та роль в організації 
суспільного життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
теоретичні аспекти визначення ролі та змісту держав-
ної фінансової політики, загальні методологічні поло-
ження її розроблення й ефективної реалізації, у т. ч. в 
контексті забезпечення досягнення сталого розвитку, 
досліджено у працях таких відомих науковців та прак-
тиків, як Дж. Андерсон [1], Н. Ботвіна [2], О. Валев-
ський, А. Ватульов, Б. Гогвуд [3], Л. Ган [3], Т. Дая [4], 
Т. Кожухова, Г. Східницька [5], Е. Янг [6] та ін.

Ми погоджуємося з думкою, що фінансова полі-
тика (і державна фінансова політика сталого розвитку 
як її різновид) – «складне фінансово-правове явище з 
глибоким макрофінансовим змістовим наповненням, 
що тісно переплітається з багатьма співпричетними 
фінансовими категоріями та поняттями» [2; 5], зумов-
лює існування різних тлумачень та суджень сутності 
й окреслення змістовних ознак цього поняття, відсут-
ність єдиної думки щодо тлумачення даного терміна. 
Тому чітке з’ясування економічної сутності та специ-
фіки цієї категорії набуває принципового значення.

Дж. Андерсоном [1] виділено систему змістовних 
характеристик державної політики, до яких віднесено такі:
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– повноважна дія органу влади – наявність в органу 
влади правових, політичних та фінансових повнова-
жень на провадження державної політики;

– реагування на реальні потреби чи проблеми сус-
пільства або суспільних груп;

– спрямованість на досягнення цілей – прагнення 
досягти низки розроблених цілей, які являють собою 
спробу вирішити або розглянути потреби певної спіль-
ноти;

– курс дій – державна політика не є окремим рішен-
ням або дією, а являє собою розроблений підхід або 
стратегію;

– вибір між необхідністю вживати заходів для вирі-
шення проблеми або уникати додаткових дій (напри-
клад, якщо вирішення проблеми можливе засобами 
поточної політики і змінювати її недоцільно);

– реалізується одним суб’єктом або групою 
суб’єктів;

– обґрунтованість дій – зміна політики має перед-
бачати пояснення причин, які закладені в основу нової 
політики;

– прийняте рішення – державна політика завжди є 
рішеннями, а не намірами або обіцянками [6].

При цьому Дж. Андерсон визначає державну полі-
тику як «цілеспрямований курс дій, що виконується 
суб’єктом чи їх групою, що займаються проблемою 
чи питанням» [1]. Таке визначення, на нашу думку, не 
є повним, оскільки в ньому не враховано всі вказані 
вище головні змістовні аспекти, на яких зауважував сам 
дослідник. Так, зокрема, у ньому відсутня конкретиза-
ція складу суб’єктів провадження державної політики 
та умови, які є необхідними для реалізації ними такого 
«цілеспрямованого курсу дій»: наявність владних 
повноважень, атрибут вибору, цілеспрямованість та 
обґрунтованість дій. Проте важливим аспектом дефіні-
ції державної політики, наданої Дж. Андерсоном, який 
може бути віднесений до змістовних характеристик 
відповідного поняття, є полісуб’єктність: політичні 
рішення часто приймаються групою суб’єктів у рамках 
влади, а не окремим суб’єктом.

На відміну від трактувань Т. Дая та Дж. Андер-
сона, які передбачали визначення державної політики 
як певного процесу здійснення вибору щодо напрямів 
майбутніх дій (курсу дій) лише у неявній формі, інший 
відомий дослідник теоретико-методологічних засад та 
практичних механізмів розроблення та реалізації дер-
жавної політики В. Дженкінс запропонував розглядати 
державну політику у контексті провадження управлін-
ського процесу, результатом якого є прийняття ком-
плексу взаємопов’язаних рішень з урахуванням умов 
певної проблемної ситуації [7]. На його думку, дер-
жавна політика – це «набір взаємозв’язаних рішень, 
прийнятих суб’єктом політики чи їх групою для вибору 
цілей та засобів їх досягнення в рамках специфічної 
ситуації, в якій ці рішення мають бути реалізовані в 
межах повноважень цих суб’єктів» [8].

Аналогічне думкам В. Дженкінсона бачення сут-
ності державної політики міститься у науковому 
доробку Б. Гогвуда і Л. Ган [3], на думку яких дер-
жавна політика є системою послідовних рішень сус-
пільних проблем, процес вироблення й ухвалення 
котрих призводить до створення державних програм, 
які, накопичуючись упродовж певного часу, можуть 
скласти цілісну довгострокову політику або утворити 

певний ланцюг короткострокових політик. Зауважимо, 
що варто погодитися з їхньою тезою про те, що дер-
жавну політику не можна розглядати як сукупність 
щоденних рішень, які ухвалюються державними орга-
нами, оскільки визначальними змістовними ознаками 
політики, на нашу думку, враховуючи базові компо-
ненти визначення Б. Гогвуда і Л. Ган, є системність і 
комплексність прийнятих рішень, цілісність (часова, 
теологічна, праксеологічна) державних програм, які 
об’єднують такі рішення. Окремі управлінські рішення 
державних органів не задовольняють указаним вище 
ознакам.

Разом із тим поняття «державна фінансова політика 
сталого розвитку» як похідне від поняття «державна 
політика» містить певні сутнісні особливості, які іден-
тифікують його зміст, чітке розуміння яких дає змогу 
формулювати науково обґрунтовані визначення, що 
чітко ідентифікують специфіку даного різновиду дер-
жавної політики. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення 
комплексу облігатних атрибутів поняття «державна 
фінансова політика сталого розвитку».

Виклад основного матеріалу дослідження. Тра-
диційна класифікація передбачає диференціацію 
поглядів науковців щодо змісту державної політики на 
директивний, функціональний та комунікативний. На 
нашу думку, жоден з означених підходів не позбавле-
ний недоліків та не дає цілісне уявлення про сутність 
та зміст політики в сучасних умовах, які можуть бути 
адекватно розкриті лише за умови поєднання всіх 
трьох підходів як таких, що є взаємопов’язаними та 
доповнюючими один одного. Однак для визначення 
державної фінансової політики сталого розвитку прі-
оритетним стає тлумачення її сутності саме на засадах 
етичного напряму комунікативного підходу, оскільки 
базові ідеї концепції сталого розвитку органічно сфор-
мовані на основі застосування імперативну захисту 
загальнолюдських цінностей та формування нового 
глобального порядку на засадах соціальної відпові-
дальності як перед теперішнім, так і перед майбутніми 
поколіннями людства.

Проте слід зауважити, що й це не нівелює важли-
вості поєднання підходів і врахування у такому визна-
ченні обов’язкових сутнісних ознак державної полі-
тики, які були науково обґрунтовані в межах інших 
підходів (функціонального та директивного). Такі 
обов’язкові сутнісні ознаки ми будемо називати облі-
гатними атрибутами. Тобто під облігатними атрибу-
тами поняття «державна фінансова політика сталого 
розвитку» нами пропонується розуміти ті обов’язкові 
характеристики, які формують змістовне наповнення 
даного поняття, враховуючи родові зв’язки з катего-
рією «політика», і дають змогу ідентифікувати її як 
один із видів державно-управлінської діяльності.

Запропонована нами система облігатних атрибутів 
поняття «державна фінансова політика сталого роз-
витку» подана у табл. 1 та складається з дванадцяти 
обов’язкових характеристик, серед яких шість є тради-
ційними і становлять базис змісту державної фінансо-
вої політики сталого розвитку як різновиду державної 
політики, а інші шість – імерджетними (новими) та 
трансформованими, які виникли в умовах глобалізації.

Наведена система облігатних атрибутів на відміну 
від інших підходів щодо виділення змістовних харак-



–107–

Інтелект ХХІ № 2 ‘2020 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

теристик понять у сфері ідентифікації змісту і ролі 
політики у здійсненні державного управління в різних 
сферах життєдіяльності суспільства відображає транс-
формацію традиційних характеристик державної полі-
тики і виникнення нових ознак під впливом процесів 
глобалізації, що дасть змогу підвищити ефективність 
державної фінансової політики за рахунок урахування 
відповідних вимог до її змісту.

Такі трансформаційні зміни, на нашу думку, вияв-
ляються у такому.

По-перше, в умовах глобалізації процес соціально-
економічної регуляції розвитку національної спіль-
ноти не обмежується рамками системи «національне 
суспільство – держава», вільні міжнародні міграційні 
потоки, вільний рух капіталу, товарів та послуг зумов-
люють посилення впливу на цю систему зовнішніх 
(екзогенних) по відношенню до неї чинників: інших 
національних спільнот, їх об’єднань, що унеможлив-
лює подальший розвиток поза активною взаємодією 
зі світовою спільнотою. Поступово система «націо-

нальне суспільство – держава» стає частиною глобаль-
ного суспільства як нової форми соціальної організа-
ції, заснованого на поширенні інституційної мережі 
транснаціональної взаємодії, в якій провідну роль віді-
грають самоорганізовані глобальні організації. Відпо-
відні процеси достатньо повно описано та досліджено 
Р. Войтович [9].

З огляду на розширення кола суб’єктів державної 
політики за рахунок виділення не лише національного 
(державного та недержавного (громадського), а й над-
державного (міжнародного та світового) рівнів із від-
повідними інститутами та суб’єктами реалізації влад-
них повноважень та представництва інтересів різних 
суспільних верст та груп, змістовна ознака сучасної 
державної політики – реалізація політики одним або 
групою суб’єктів державної влади в умовах глобаліза-
ції – трансформується у полісуб’єктну діяльність.

По-друге, вагомою ознакою сучасної державної 
політики, на нашу думку, є її цілісність, яка виявля-
ється в чотирьох змістовних площинах: часовій, тео-

Таблиця 1
Облігатні атрибути поняття державної фінансової політики сталого розвитку в умовах глобалізації

Атрибут
Відповідність 

характеристикам  
за системою Дж. Андерсона

Характеристика атрибуту

Традиційні

Цілеспрямованість Спрямованість на досягнення 
цілей Будь-яка політика є цілеспрямованою суспільною діяльністю

Проблемна орієнтованість Реагування на реальні потреби 
або проблеми

Метою будь-якої політики є вирішення проблем, пов’язаних 
з існуванням певних специфічних умов, що визначають 
чинники, вплив та наслідки дії проблемної ситуації

Легітимність повноважень Повноважна дія органу влади
Для провадження політики як форми суспільної діяльності 
суб’єкт її здійснення повинен мати відповідні владні 
повноваження

Комплексність і 
системність Курс дій

Будь-яка політика являє собою системну єдність стратегії 
(комплексу цілей та завдань) та тактики (комплексу напрямів, 
засобів, методів), систему рішень 

Обґрунтована доцільність Обґрунтованість дій

Будь-яка політика потребує чіткого обґрунтування причин, 
які зумовлюють зміну поточного курсу дій на основі аналізу 
поточного стану й опису проблемної ситуації, чинників її 
виникнення, очікуваних наслідків їхньої дії у разі невжиття 
заходів, а також обґрунтування вибраних цілей, завдань та 
засобів їх досягнення шляхом попереднього прогнозування й 
оцінки очікуваних результатів у формі кількісно визначених і 
обґрунтованих цільових показників

Облігатність Прийняте рішення Обов’язковість до провадження та виконання прийнятої 
державної політики

Імерджентні та трансформовані

Полісуб’єктність Реалізація одним або групою 
суб’єктів

Державна політика може провадитися як одним органом 
державної влади, так і їх об’єднаннями (як спільна 
політика), у т. ч. на міждержавному та світовому рівнях, 
а також передбачати залучення до розроблення політики 
стейкхолдерів, зокрема представників недержавних 
організацій, громадських об’єднань тощо

Часова цілісність Взаємоузгодженість дій у часі

Теологічна цілісність
Узгодженість цілей та завдань, відсутність внутрішніх 
суперечностей між ними, що унеможливлюють їх одночасну 
реалізацію в єдиному комплексі

Праксеологічна цілісність Узгодженість інтересів та потреб різних суспільних груп, на 
задоволення яких спрямована політика

Геополітична цілісність 
(системна ефективність)

Збалансування внутрішніх національних потреб та інтересів з 
інтересами світового співтовариства

Інноваційність Необхідність приймати нові рішення, які не мають аналогів у 
минулому

Джерело: розроблено автором



–108–

Інтелект ХХІ № 2 ‘2020НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

логічній, праксеологічний, геополітичній. При цьому 
якщо часова та теологічна цілісності можуть розгля-
датися й як закономірні наслідки дотримання тради-
ційних вимог системності та комплексності під час 
формування державної політики, то праксеологічна та 
геополітична цілісність – результат еволюційного роз-
витку змісту державної політики під впливом глобалі-
заційних процесів.

Проте, на нашу думку, враховуючи, що в умовах 
глобалізації вимоги щодо взаємної узгодженості цілей 
та завдань державної політики, відсутності внутріш-
ніх суперечностей між ними, а також узгодження дій 
та заходів, які передбачається здійснити, в часі, значно 
посилюються у зв’язку з багаторівневою складною 
організацією системи здійснення публічного управ-
ління, представленої світовими, міжнародними, дер-
жавними та недержавними інститутами та агентами, 
атрибути часової та теологічної цілісності доцільно 
виділяти в окрему від системності та комплексності 
ознаку.

Головною відмінністю їх є концентрація уваги не 
стільки на складі та зв’язках між елементами держав-
ної політики, скільки на ефективній організації таких 
зв’язків. Так, наприклад, часова цілісність покликана 
забезпечити уникнення зниження ефективності при-
йнятих рішень і вжитих заходів унаслідок виникнення 
перепон або несвоєчасного завершення формування 
необхідних для вдалого застосування таких дій умов, 
створення яких зумовлюється здійсненням спільної 
політики або реалізацією політичних рішень іншими 
суб’єктами світового співтовариства (державами, між-
народними та світовими організаціями тощо). Своєю 
чергою, теологічна цілісність в умовах глобалізації 
передбачає узгодження цілей і завдань, що висува-
ються на різних рівнях світового співтовариства й є 
складниками світової, міжнародної, міждержавних 
(транснаціональних) та державної (національної) полі-
тик, в реалізації яких бере участь певна країна.

При цьому слід зауважити, що, на нашу думку, 
в умовах глобалізації вирішальне значення у змісті 
сучасної державної політики належить саме праксео-
логічний цілісності, яка заснована на структуруванні 
інтересів різних груп населення, оптимізації їх складу 
та визначенні пріоритетності з урахуванням значу-

щості для досягнення найвищого рівня суспільного 
благополуччя.

Запропонована нами ознака геополітичної ціліс-
ності передбачає пошук компромісного балансу сус-
пільних інтересів, збалансування внутрішніх націо-
нальних потреб та інтересів з інтересами світового 
співтовариства, тобто пошук системної ефективності з 
гарантуванням усе більш і більш високих рівнів участі 
та представництва під час ухвалення рішень, пошук 
оптимального балансу між ефективністю та представ-
ництвом. На необхідності пошуку такої рівноваги як 
обов’язковій вимозі до сучасного управління і класич-
ній проблемі, яка виникає в процесі розвитку управ-
ління як соціально-економічного явища, зауважував у 
своїх працях Р. Даль [10].

По-третє, у трактуванні змісту атрибуту «іннова-
ційність» в умовах глобалізації важливо враховувати, 
що світова економіка під впливом глобалізаційних 
процесів знаходиться в перманентному стані дина-
мічних змін, що постійно трансформує світову сус-
пільно-економічну систему, а, відповідно, рішення, які 
мають прийматися на державному, міждержавному, 
міжнародному та світовому рівнях під час розроблення 
відповідних політик розвитку, апріорі мають іннова-
ційний характер, є принципово новими, не мали та не 
мають аналогів у попередній історії розвитку як окре-
мих держав, так і людства у цілому.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, комплекс облігатних атрибутів державної фінан-
сової політики сталого розвитку не є усталеним за скла-
дом, а доповнюється в міру зміни умов функціонування 
фінансово-економічної системи новими ознаками й 
характеристиками. Тому такі атрибути слід поділяти на 
традиційні та трансформаційні (або емерджентні). До 
першої групи належать цілеспрямованість, проблемна 
орієнтованість, легітимність, комплексність і систем-
ність, обґрунтована доцільність та облігатність, до дру-
гої – полісуб’єктність, часова, теологічна, праксеоло-
гічна і геополітична цілісність, а також інноваційність. 
Запропонований комплекс облігатних атрибутів дер-
жавної фінансової політики сталого розвитку є основою 
для формування науково обґрунтованого визначення 
відповідного поняття, оскільки містить головні сутнісні 
ознаки, які мають бути узагальнені у його визначеннях.
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