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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 

Павлик В.С. 

Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, м. Харків 

Функціонування фінансової системи спрямоване на вирішення певних 

завдань, що стоять перед суспільством. Цим завданням підпорядковуються і 

організація фінансових відносин у суспільстві, і процеси руху та розміщення 

фінансових ресурсів, і пропорції між їх централізацією та децентралізацією, і 

порядок формування, розподілу та перерозподілу доходів, і спрямованість 

витрат окремих суб’єктів підприємницької діяльності, громадян та держави, і 

структурне співвідношення між окремими сферами і ланками фінансової 

системи, і характер взаємовідносин між ними, і пропорції між індивідуальним 

та суспільним споживанням. При цьому можлива практично безмежна 

чисельність варіантів організації фінансових відносин і фінансової діяльності, з 

яких необхідно вибрати саме той, що найбільше підходить даній країні у даний 

час. Вибір цих варіантів і становить основу фінансової політики, яку здійснює 

держава. 

 Фінансова політика повинна враховувати потреби суспільного розвитку, 

реальні економічні і фінансові можливості держави, тому вона залежить від 

конкретних історичних умов і завдань, які стоять перед суспільством. 

Вивчаючи вимоги, які теорія і практика господарювання ставлять до фінансової 

політики, слід усвідомити дуже важливий висновок — фінансова політика має 

бути адекватною закономірностям суспільного розвитку. 

Фінансова політика нинішнього етапу розвитку України повинна бути 

розроблена на основі вимог сучасної фінансової стратегії та з урахуванням 

сформованих економічних умов. Вона перш за все повинна передбачати 

подолання кризового стану, в якому знаходиться сьогодні наша держава. На 

теперішній час кризові явища проявляються як у сфері державних фінансів, так 

і в сфері фінансів підприємств і організацій. Свідченням кризи в галузі фінансів 

виступає дефіцит державного бюджету України; зростання внутрішнього і 

зовнішнього державного боргу; наявність великої кількості збиткових і 

малорентабельних підприємств; значні суми непродуктивних витрат і втрат в 

господарстві; зростання незавершеного будівництва. Аналітики рейтингового 

агентства Fitch прогнозують, що в 2015 році падіння економіки України складе 

5% при інфляції в 26%. Ці оцінки співпадають з прогнозами ключового 

кредитора країни - Міжнародного валютного фонду (МВФ). 

Тому, велике значення в плані активізації фінансової політики має бути 

докорінна зміна практики перерозподілу фінансових ресурсів. На противагу 

«вертикальному» методу, здійснюваному за допомогою бюджету, а також через 

вищі організації, все більш широкий розвиток отримує «горизонтальний» 

перерозподіл фінансових ресурсів через фінансовий ринок. Важливим, також, є 

втілення податкової, соціальної, економічної реформи, але перш за все - це 

боротьба з корупцією. Такі першочергові завдання ставить перед собою 

керівництво держави щодо побудови нової європейської України. 


