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На сьогоднішній день держава має використовувати ефективні інструменти
впливу на соціально-економічні процеси в країні. Тому зрозумілим стає інтерес
з боку теоретиків і практиків до питань фінансової політики, а особливо —
складнощів її реалізації в сучасних умовах.

Фінансова політика має відповідати інтересам усіх суб’єктів фінансових від-
носин, не створюючи при цьому антагоністичних суперечностей. Саме цей ас-
пект є найважливішим на сучасному етапі, тТому що обрана фінансова політика
істотно впливає на діяльність окремих суб’єктів.

Питання виваженої ефективної фінансової політики було і буде актуальним
не лише в Україні, а й в усьому світі. Де-юре уряд України давно обрав курс на
реформування у фінансовій сфері, де-факто реальні кроки в цьому напрямку
ледь помітні. Наприклад, розширення повноважень органів місцевого самовря-
дування — одне з найобговорюваніших питань у бюджетній сфері. На сього-
днішній день вони не мають ні достатньої автономії у питаннях, що стосуються
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визначення розміру і структури видатків, ні достатнього адміністративного і
фінансового потенціалу для належного виконання покладених на них функцій,
ні дієвих стимулів для підвищення ефективності надання суспільних благ, до
того ж, не існує чіткого розмежування видаткових зобов’язань між рівнями вла-
ди з урахуванням економічних критеріїв.

Тому актуальність обраної теми є беззаперечною. Її можна розглядати як з
наукової точки зору, бо вона зумовлена об’єктивною потребою корегування,
вдосконалення і змін напрямків розвитку України, так і з громадянських пози-
цій через інтерес до результатів проведення фінансової політики. На відміну від
фінансів і фінансової системи фінансова політика є цілком суб’єктивним про-
явом фінансів. Це підтверджують різноманітні визначення фінансової політики
(рис. 1).
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Рис. 1. Підходи різних авторів до визначення фінансової політики*

Джерело: * складено на основі [1, с. 207; 2, с. 57; 3, с. 42; 4, с. 47; 5, с. 42].
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Автори по-різному тлумачать поняття фінансової політики (рис. 1), розгля-
даючи її як комплекс дій і заходів, як особливу сферу діяльності держави тощо,
визнаючи при цьому її надважливу роль. Вона може бути ефективним знаряд-
дям впливу на економічний і соціальний розвиток суспільства. Всі рівні її реалі-
зації мають знаходитися у гармонійній єдності: фінансова політика держави
(макрорівень), фінансова політика суб’єктів господарювання (мікрорівень), фі-
нансова політика міжнародних організацій і фінансових інституцій (міжнарод-
ний рівень).

Мета та завдання фінансової політики багатогранні і включають:
— забезпечення її економічного і соціального розвитку;
— підвищення рівня суспільного добробуту шляхом оптимального розподі-

лу ВВП між галузями національної економіки, соціальними групами населення
та окремими територіями;

— створення раціональної системи управління фінансовими ресурсами,
спрямованої на забезпечення стратегічних і тактичних завдань діяльності для
цього необхідним є:

а) вироблення науково обґрунтованих концепцій розвитку фінансів;
б) визначення основних напрямків використання фінансів на перспективу і

поточний період;
в) здійснення практичних дій, направлених на досягнення поставленої мети.
Фінансова політика є складовою економічної політики держави (рис. 2).

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.

Рис. 2 Співвідношення між економічною
та фінансовою політикою держави*

Джерело: * розроблено авторами.

Фінансова політика реалізується через вироблення фінансової стратегії і так-
тики (рис. 3).
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Фінансова політика

Фінансова
стратегія

Фінансова
тактика

— стимулювання зростання виробництва, раціонального розміщення продуктив-
них сил по території країни;
— підвищення зацікавленості регіонів в розвитку господарства, використанні мі-
сцевих 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 суспільс-
тва шляхом зміни способів організації
фінансових відносин, перегрупування
фінансових ресурсів. Фінансова так-
тика передбачає вирішення завдань
поточного періоду (в межах року і ме-
нше), відрізняється гнучкістю, рухли-
вістю. Типовий приклад вирішення
тактичних завдань — бюджет країни,
що приймається на черговий рік.

— довготривалий курс фінансової по-
літики, що розрахований на перспек-
тиву і передбачає рішення великома-
сштабних завдань, визначених еконо-
мічною і соціальною стратегією, і
стосується важливих великих змін фі-
нансового механізму, пропорцій роз-
поділу фінансових ресурсів. Спрямова-
ність фінансовій стратегії визначаєть-
ся конкретними завданнями розвитку
суспільства на певному історичному
етапі розвитку.

Рис. 3 Очікувані результати взаємодії елементів фінансової політики*

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

Фінансова стратегія і фінансова тактика знаходяться у тісному взаємозв’яз-
ку. Стратегія визначає суть і напрями тактики.

Процес розробки і реалізації фінансової політики країни має включати такі
етапи: формулювання і розробка мети та завдань фінансової політики; вибір ти-
пу, обрання виду фінансової політики; обґрунтування напрямків фіскальної та
грошово-кредитної політики, їх інструментів; здійснення стратегічних і тактич-
них кроків; контроль за провадженням фінансової політики (рис. 4).

За умови втілення у життя та якісного виконання усіх названих етапів розро-
бки та реалізації фінансової політики очікуваними результатами є:

• сталий економічний розвиток держави;
• стабільність фінансової системи, відображенням цього у реальних макро-

фінансових показниках;
• нейтралізація впливу зовнішніх і внутрішніх загроз розвитку;
• недопущення широкомасштабного відтоку капіталу з країни;



ВЧЕНІ ЗАПИСКИ. № 17 87

• запобігання конфліктам між суб’єктами фінансових відносин;
• ефективне залучення та використання позикових коштів;
• запобігання злочинам та ефективна система відповідальності за порушення

законодавства;
• стимулювання розвитку ділової активності;
• розвитку законодавчої бази та культури фінансової діяльності [6].

ПРОЦЕС
РОЗРОБКИ І
РЕАЛІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВО
Ї 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

Рис. 4. Процес розробки і реалізації фінансової політики*

Джерело: складено авторами
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Але чому ж ми не завжди отримуємо бажаний результат? Можна виділити як
внутрішні, так і зовнішні загрози (рис. 5), які лежать в основі невдач реалізації
фінансової політики.
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— стрімкий розвиток процесів трансна-
ціоналізації економічних зв’язків, інтер-
націоналізації світового господарства;
— постійне збільшення маси капіталів;
— автономізація субдержавних суб’єктів
(транснаціональних корпорацій, транс-
національних банків тощо);
— різноманіття фінансових інструментів
і високий рівень їх динамізму;
— взаємопроникнення внутрішньої та
зовнішньої політики держав;
— посилення конкуренції між держава-
ми в економічній та інших сферах, вико-
ристання могутніми економічними суб’єк-
тами стратегій завоювання світового
економічного простору ;
— надмірна залежність національних
економік, зокрема, бюджетного сектору
від іноземного короткострокового спе-
кулятивного капіталу;
— глобальне наростання нестійкості сві-
тової фінансової системи,  виникнення
загрозливих кризових тенденцій.

— неадекватні стратегічні і тактичні
кроки фінансової політики;
— елементарні прорахунки органів
влади й управління;
— помилки, зловживання та інші від-
хиленнями (безгосподарність, тягани-
на, різноманітні економічні злочини
тощо) в управлінні фінансовою систе-
мою.

Рис. 5. Зовнішні та внутрішні загрози фінансовій політиці

Джерело: * складено авторами на основі [7]

Кожна стадія фінансової діяльності держави пов’язана з можливістю виникнен-
ня ризиків. Особливого значення управління ризиками набуває для країн, що
трансформуються до ринкової економіки. Чинники, які вносять дисбаланс у фінан-
сову сферу, найрізноманітніші: політичного та законодавчого характеру (полі-
тична стабільність і прозорість державного управління, рівень розвитку інститутів
влади; рівень співпраці між гілками влади у виробленні економічних рішень, якість
законодавчого механізму та ін.), економічного характеру (стан і стабільність роз-
витку економіки, якість формування бюджетної політики, рівень інфляційного тис-
ку на економіку, ефективність податкового адміністрування, стан валютних резер-
вів країни та прозорість розрахунків в економіці, рівень тонізації в економіці та ін.),
зовнішньоекономічного характеру (рівень імпорто-/ експортозалежності економі-
ки, структура імпорту/експорту; конкурентоспроможність, диверсифікованість
структури основних торговельних партнерів та ін.), боргового характеру (рівень
боргового навантаження на економіку, оптимальність структури державного боргу,
рівень умовних зобов’язань та ін.), планування, виконання та контролю (якість бю-
джетного планування та прогнозування, яке безпосередньо залежить від реальності
макроекономічних і макрофінансових показників і визначає адекватність бюджет-
них показників) та ін. [8, с. 724—742].
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Без вирішення зазначених проблем неможливий подальший розвиток країни.
Саме тому актуальним питанням залишається пошук ефективних інстру-

ментів фінансової політики держави, які дозволять досягти макрофінансової
стабільності держави та сприятимуть розвитку економіки України. Важливого
значення в цьому контексті набуває використання інтелектуальних досягнень
молоді. Відновлення соціально-економічного розвитку України потребує
формування нового фінансового світогляду як основи втілення досягнень су-
часного фінансово менеджменту і практичного визначення інноваційності як
домінантної моделі розвитку.

Висновок. В умовах розвитку інтеграційних процесів, забезпечення функці-
онування ефективної фінансової політики є одним із основних завдань для
будь-якої держави. Ключова роль на сьогодні належить створенню умов для
сталого економічного розвитку України, який безпосередньо залежить від раці-
онального та ефективного використання обмежених фінансових ресурсів. Дося-
гнення фінансової безпеки держави за таких умов потребує постійного удоско-
налення методів державного управління.

Основними проблемами, які стоять на шляху розвитку національної економіки,
є жорстка конкуренція на світовому ринку та макрофінансова нестабільність рин-
кового середовища, яке перебуває під постійним впливом внутрішніх і зовнішніх
загроз. Особливо актуальними ці проблеми є нині на фоні зниження конкурентосп-
роможності національного виробництва, високого рівня збитковості вітчизняних
підприємств і загрозливо низького рівня рентабельності їх діяльності.

Правильне визначення домінантів фінансової політики держави та забезпе-
чення її ефективного функціонування дозволить ліквідувати сучасні проблеми
української економіки та досягти значних результатів. Врахування переваг і не-
доліків подальшої європейської інтеграції допоможе уникнути помилок у май-
бутньому.

Література

1. Юхименко П.І. Теорія фінансів: підр. / П.І. Юхименко, В.М. Федосов; за ред.
В.М. Федосова, С.І. Юрія. — К. : ЦУЛ, 2010. — 576 с.

2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС. — 2000. — 416 с.
3. Фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і

доп. / [О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова]. — К. : КНЕУ,
2003. — 387 с.

4. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 4-те вид., без змін. —
К.: КНЕУ, 2007. — 240 с.

5. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. —
М.: Юрайт — Издат, 2003. — 546 с.

6. Офіційний сайт Інформаційно-аналітичного порталу Українського агентства фі-
нансового розвитку / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/

7. Підхомний О. Чинники фінансової безпеки України в умовах глобалізації /
О. Підхомний, О. Білецька, Я. Шевцова // Вісник Львів. Ун-ту, 2008. — Вип 39. —
С. 424—426.



ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА90

8. Федосов В. М. Бюджетна система: підручник [Текст] / за наук. ред. В.М. Фе-
досова, С.І. Юрія. — К. : Центр навч. л-ри : Тернопіль : Екон. думка, 2012. — 871 с.

References

1. Yukhymenko P.I. Teoriia finansiv: pidr. / P.I. Yukhymenko, V.M. Fedosov; za red.
V.M. Fedosova, S.I. Yuriia. — K. : TsUL, 2010. — 576 s.

2. Vasylyk O.D. Teoriia finansiv: Pidruchnyk. — K.: NIOS. — 2000. — 416 s.
3. Finansy: navch.-metod. posib. dlia samost. vyvch. dystsypliny. — 2-he vyd., pererob. i

dop. / [O. R. Romanenko, S. Ya. Ohorodnyk, M. S. Ziaziun, A.A. Slavkova]. — K. : KNEU,
2003. — 387 s.

4. Oparin V. M. Finansy (Zahal’na teoriia): Navch. posibnyk. — 4-te vyd., bez zmin. —
K.: KNEU, 2007. — 240 s.

5. Fynansy y kredyt: Uchebnyk / Pod red. M.V. Romanovskoho, H.N. Belohlazovoj. —
M.: Yurajt — Yzdat, 2003. — 546s .

6. Ofitsijnyj sajt Informatsijno-analitychnoho portalu Ukrains’koho ahentstva finansovoho
rozvytku / [Elektronnyj resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.ufin.com.ua/

7. Pidkhomnyj O. Chynnyky finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii /
O. Pidkhomnyj, O. Bilets’ka, Ya. Shevtsova // Visnyk L’viv. Un-tu, 2008. — Vyp 39. —
S. 424—426.

8. Fedosov V. M. Biudzhetna systema: pidruchnyk [Tekst] / za nauk. red. V.M. Fedosova,
S.I. Yuriia. — K. : Tsentr navch. l-ry : Ternopil’ : Ekon. dumka, 2012. — 871 s.

УДК 336.13
Н.Е. Конащук

аспірантка кафедри фінансів
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Konashchuk Nadiia,
PhD student, department of Finance,

Kiev National Economic University named after Vadym Hetman

ADVANTAGES OF CENTRALIZED MODEL OF PUBLIC PROCUREMENT

Анотація Стаття присвячена питанню централізації публічних закупівель. Розгля-
нуто успішний досвід країн — членів Європейського Союзу у запроваджені центра-
лізованих закупівельних організацій. Визначено основні переваги використання да-
ної моделі. Розглянуто стан централізації публічних закупівель в Україні та
виокремлено ризики, що можуть стати загрозою при імплементації даного проекту в
українських реаліях.
Annotation This article is devoted to the issue of centralization of public procurement. It
mentioned that there is no single way have to centralize public procurement, it can be
done in different ways: from specialized agencies to central procurement body.
Сonsidered the successful experience of the Member States of the European Union in
implementation of central procurement bodies. Reviewed the main advantages of this
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