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ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ 

 

Вступ. Фінансова політика держави у сучасних умовах ринкових перетворень 

виступає визначальною для розвитку національної економіки. Ускладнення процесів 

економічних трансформацій, посилення їх динамізму, фінансова криза та її негативні 

наслідки виявили, що існуюча фінансова політика виявилася недієздатною та низько 

ефективною, не в змозі адекватно і своєчасно реагувати на такі події. Особливо це 

надзвичайно важливе для сільського господарства, де істотний вплив мають специфічні 

чинники, зокрема, сезонність виробництва, залежність від природно-кліматичних та 

біологічних умов, незадовільний стан матеріально-технічної бази, складний доступ до 

джерел фінансування. Актуальність дослідження посилюється тим, що з початку аграрної 

реформи в Україні майже четверта частина  підприємств галузі залишається збитковими. 

Це зумовлює неухильне зростання значущості теоретичного осягнення нових наукових 

підходів до формування й реалізації ефективної фінансової політики сільського 

господарства країни та розробки напрямів впровадження відповідних практичних 

рекомендацій з метою забезпечення продовольчої безпеки країни, зміцнення її 

експортного потенціалу, створення сприятливих умов життєдіяльності для теперішніх і 

наступних поколінь. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи функціонування 

фінансових категорій «фінанси» і «фінансова політика» закладені в працях Аристотеля, 

Л.Абалкіна, А.Буковецького, С.Вітте, І.Кауфмана, Дж.Кейнса, Р.Коуза, А.Маршалла, 

А.Монкретьєна, І.Озерова, У.Петті, Д.Рікардо, А.Сміта, М.Сперанського, І.Янжула. На 

сучасному етапі розвитку фінансової науки цим категоріям присвячені праці багатьох 

економістів західних країн: С.Брю, Р.Дорнбуша, С.Майерса, К.Макконела, Р.Шмалензі, 

С.Фішера, М.Фрідмана. 

Значний внесок у дослідження теоретичних і практичних засад функціонування 

фінансів, фінансової політики та її окремих складових зробили видатні зарубіжні та 

вітчизняні науковці: М.Александрова, О.Василик, З.Васильченко, В.Геєць, В.Грушко, 

А.Даниленко, А.Казак, О.Коломіна, М.Крупка, В.Кудряшов, В.Лагутін, ІЛютий, В. 

Мартиненко, В.Опарін, В.Оспищева, К.Павлюк, І.Петровська, А.Поддєрьогін, 

В.Родіонова, О.Романенко, Б.Сабанті, В.Савчук, М.Сичовий, О.Сліпушко, В.Сумароков, 

В.Федосов, С.Юрій. 

Особливості фінансових відносин і фінансової діяльності в аграрному секторі 

економіки були висвітлені такими відомими українськими вченими, як   В.Алексійчук, 

В.Амбросов, В.Андрійчук, О.Гудзинський, О.Ґудзь, М. Дем’яненко,  М. Коденська, П. Лайко, 

Ю. Лузан, І. Лукінов, Ю. Лупенко, М. Малік, О. Могильний, О. Непочатенко, Б. Пасхавер, Г. 

Підлісецький, П. Саблук, В. Синчак, В. Ситник, П. Стецюк, Л. Худолій, А.Чупіс та ін. 

Вони збагатили економічну науку фундаментальними ідеями, які стали фактором нових 

світоглядних орієнтацій. Під впливом їхніх досліджень суттєво змінилися уявлення про 

систему фінансування, ціноутворення, страхування, оподаткування аграрних  

підприємств, що ознаменувало новий етапний поворот у їх вивченні.  

На противагу цьому залишається малодослідженим питанням формування сучасної 

парадигми фінансової політики розвитку сільського господарства, принципів, факторів і 

закономірностей її впровадження.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних основ формування сучасної парадигми 

фінансової політики розвитку сільського господарства. 

Результати дослідження. Існуючі нині наукові погляди на фінансову політику 

недостатньо вивчають як внутрішні, так і зовнішні чинники її формування, а також різні 
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форми прояву. Єдності думок у визначенні поняття фінансової політики дотепер не 

досягнуто й у середовищі сучасних економістів. Зокрема, Кемпбелл Р. Макконнелл і 

Стенлі Л. Брю сполучають поняття фінансово-бюджетної й фіскальної політики, 

визначаючи їх як зміни, внесені урядом до порядку державних витрат й оподатковування, 

спрямовані на забезпечення повної зайнятості й неінфляційного національного продукту 

[1; 2]. Очевидно, що фіскальна політика - важлива, але все-таки частина загальної 

фінансової політики, пов'язаної передусім з політикою в галузі державних доходів. Більш 

логічним виглядає визначення фінансової політики представниками марксистської школи, 

що вбачають у фінансовій політиці сукупність державних заходів щодо стабілізації 

фінансових ресурсів, їхнього розподілу й використання для здійснення державою її 

функцій, указуючи, що соціальна спрямованість й ефективність впливу фінансової 

політики на розвиток продуктивних сил і виробничих відносин визначаються 

об'єктивними закономірностями економічного розвитку, суспільно-політичним устроєм 

країни. Опарін В. трактує фінансову політику як комплекс дій і заходів, що здійснюються 

державою в межах наданих їй функцій та повноважень у сфері фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання та фінансових інституцій, громадян і безпосередньо держави з 

метою вирішення певних завдань і досягнення поставлених цілей [3]; С.Юрій як 

сукупність фінансових (розподільчих і перерозподільчих) заходів, які держава здійснює 

через фінансову систему [4]; О.Василик - діяльність держави, підприємства щодо 

цілеспрямованого використання фінансів [5]. 

 Тому на відміну від її традиційного вузького тлумачення як діяльності держави і 

підприємств щодо цілеспрямованого використання фінансових ресурсів [5], нами 

здійснене удосконалення теоретичної інтерпретації категорії «фінансова політика» 

шляхом її  розширення і трактоване як імперативну, теоретично й науково обґрунтовану 

систему заходів щодо планування, організації, регулювання й контролю фінансових 

відносин у процесі формування та використання фінансових ресурсів держави та  

підприємств.  

На підставі узагальнення досягнень наукової думки у сфері державної фінансової 

політики, зорієнтованої на використання всієї сукупності категорій управління 

фінансовими відносинами (фінансового процесу, фінансового права, фінансів, фінансової 

системи, фінансового механізму, які становлять організаційно-економічний зміст 

фінансової політики), доведено, що фінансова політика – не тільки структурована, а й 

системна категорія, пов'язана з усіма елементами загальної економічної політики і 

раціонально взаємозалежна зі своїми структурними елементами. Особливість фінансової 

політики як науково-практичного поняття або як організаційно-економічної категорії 

полягає в тому, що в ній одночасно поєднуються й рівноправно співіснують об'єктивне 

(незалежно від волі й свідомості людей) і суб'єктивні (імперативне, державно-вольове, 

організаційно-управлінське) начала.  

Розвиток фінансової теорії розглядається у взаємозв’язку з економічними школами 

і теоріями, концепціями. Проте виявлено, що нині фінансова політика не має певної 

ідеології і носить ситуативний, непослідовний та суперечливий характер, оскільки ще не 

сформувалася  її нова парадигма, яка б мала сучасне методологічне підґрунтя і 

враховувала б динаміку та наслідки ринкової трансформації економіки, передбачала б 

побудову цілісної системи організації внутрішніх і зовнішніх фінансових взаємовідносин 

та ефективних методів їх регулювання, адаптованих до існуючих умов національної 

економіки.  

Усвідомлення та практичне осмислення такої проблеми дозволило науково 

означити нову парадигму фінансової політики, яка ґрунтується на відповідному базисі 

(рис.1), розглядаючи її через призму метафізичного та діалектичного підходів, а також 

спираючись на позитивістський, герменевтичний, синергетичний та інші підходи до 

осмислення економічного життя сучасного українського суспільства. Економічні школи і 

теорії, відображені на рис. 1, формують окремі сегменти фінансової науки. При цьому їх 
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можна зобразити у вигляді двох базових блоків: в одному містяться теорії, що 

досліджують процес прийняття колективних рішень у державі, у другому — теорії, що 

базуються на економіці добробуту. У першому випадку йдеться про фінансову науку, 

орієнтовану на суспільний вибір, у другому випадку — на економіку добробуту. Але, 

незважаючи на це, в обох напрямах фінансової науки до об'єкта аналізу застосовується 

модель економічно раціональної поведінки індивіда (хоча з різним ступенем 

послідовності). Саме цим вони й відрізняються від «старих» наукових концепцій, у яких 

не так явно використовувалась ця модель. 

 
 

Рис. 1. Базис формування парадигми фінансової політики. 
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При цьому встановлено, що базові теоретичні засади побудови фінансової політики 

розвитку сільського господарства закладено у наукових доктринах економічної теорії, 

зокрема, неокласичної та інституціональної теорій.  

Стратегічною метою фінансової політики є забезпечення економічної, фінансової й 

соціальної стабільності в країні на базі її сталого розвитку. Виходячи з цього та з 

урахуванням провідної світової науково-практичної ідеї щодо необхідності забезпечення 

сталого розвитку, вважаємо за необхідне «сталий розвиток сільського господарства» 

трактувати як самопідтримуючий розвиток галузі зі стабільними темпами зростання, що 

забезпечує задоволення потреб населення в продуктах харчування, зміцнення експортного 

потенціалу країни та створення сприятливих умов життєдіяльності для теперішніх і 

наступних поколінь. 

Економічний зміст фінансової політики держави спирається на об'єктивність 

фінансових відносин, які покладено в її основу, а також на ступінь відповідності 

здійснюваної політики сучасним економічним законам, закономірностям розвитку 

фінансової системи і сформованим економічним реаліям. Якщо фінансова концепція і 

конкретні фінансові заходи не відповідають економічному базису, то така фінансова 

політика приречена на провал. 

Узагальнення наукових підходів до дослідження процесу реалізації фінансової 

політики дало змогу встановити, що для досягнення ефективного функціонування 

аграрної економіки та кожного сільськогосподарського підприємства зокрема повинна 

бути забезпечена чітка взаємодія всіх видів фінансової політики і елементів фінансового 

механізму, зокрема його підсистем, фінансових важелів (фінансові норми і нормативи, 

ліміти і резерви, стимули, санкції), фінансових методів, правового, нормативного та 

інформаційного забезпечення (рис. 2). 

Виходячи з того, що фінансова політика реалізується через відповідний механізм, 

слід зазначити, що фінансовий механізм сталого розвитку сільського господарства – це 

сукупність фінансових форм і методів, інструментів і важелів впливу на соціально-

економічний розвиток цілісного комплексу взаємопов'язаних елементів (підприємства, 

установи, галузі тощо) в контексті їх сталого розвитку.  

Доведено, що вплив на розвиток сільськогосподарських підприємств здійснюється 

через фінансовий інструментарій, який ґрунтується на відповідних структурних елементах 

фінансового механізму. Поєднання елементів фінансового механізму становить його 

«конструкцію», яка приводиться в дію встановленням кількісних параметрів кожної 

складової. При цьому дієвість фінансового інструментарію залежить від ефективності 

використання його окремих елементів. Враховуючи це, структуру фінансового 

інструментарію управління аграрною економікою доцільно  поділяти на такі головні 

елементи: організаційну структуру управління фінансами в державі; чинну законодавчо-

нормативну базу, яка регулює фінансове управління державними фінансами, фінансами 

підприємств та фінансами галузей; планів розвитку державних фінансів і підприємств; 

систему стимулів й обмежень фінансово-господарської діяльності в державі; інструменти 

контролю за функціонуванням фінансів на всіх рівнях управління з метою подальшого 

удосконалення реалізації фінансової політики. Лише комплексне застосування всіх 

фінансових інструментів може забезпечити якісний динамічний розвиток сільського 

господарства.  

Виявлено, що фінансова політика розвитку сільського господарства не тільки 

структурована, а й системна, тобто пов'язана з усіма елементами загальної економічної  та 

аграрної політики і раціонально взаємозалежна за своїми структурними елементами. 

Звідси випливає необхідність комплексного, системного підходу до побудови і реалізації 

фінансової політики. Вона не може бути незмінною на різних етапах і циклах соціально-

економічного розвитку країни. Це передбачає періодичне введення у фінансову політику 

нових елементів, коригування або скасування колишніх. 
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Рис. 2. Фінансова політика розвитку сільського господарства та механізм її 

реалізації. 

 

Комплексність фінансової політики припускає, що внесення виправлень у 

показники й механізми реалізації фінансової політики вимагає сценарної оцінки варіантів 

з урахуванням  прямих і непрямих наслідків їхнього впливу на економіку країни в цілому 

й окремих галузей і суб’єктів господарювання.  У зв’язку з цим уперше  запропоновано 

поняття «фінансова політика сталого розвитку сільського господарства» як  сукупність 

законодавчих, організаційних та соціально-економічних заходів державних і місцевих 

органів влади й управління, а також суб’єктів господарювання у сфері  фінансових 

відносин, які базуються на науково-обґрунтованій концепції, що спрямована на 

досягнення запланованого динамічного соціально-економічного і екологічного ефекту.  
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Висновки. Фінансова політика є складною і багаторівневою категорією, яка має 

різні форми прояву, внутрішні та зовнішні чинники формування. Це зумовило 

необхідність удосконалення її теоретичної інтерпретації як імперативної, теоретично і 

науково обґрунтованої системи заходів з планування, організації, регулювання й 

контролю фінансових відносин у процесі утворення й використання фінансових ресурсів 

держави та  суб’єктів господарювання. Формування ефективної фінансової політики у 

сільському господарстві вимагає аналізу методологічних підходів до цього процесу як 

різновиду економічного пізнання, оскільки фінансова політика як галузь економіки 

утворює єдиний комплекс з наукою та, відповідно, використовує методи, що забезпечують 

науковий супровід вирішення її актуальних проблем.  

Усвідомлення і практичне осмислення проблеми дозволило науково означити нову 

парадигму фінансової політики, яка ґрунтується на сучасному методологічному базисі, 

враховує динаміку, наслідки та існуючі умови ринкової економіки, передбачає побудову 

цілісної системи організації та регулювання внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин, 

розглядаючи її через призму метафізичного та діалектичного підходів, а також 

спираючись на позитивістський, герменевтичний, синергетичний та інші підходи до 

осмислення економічного життя сучасного українського суспільства. Встановлено, що 

базові теоретичні засади побудови фінансової політики закладено у наукових доктринах 

економічної теорії, зокрема неокласичної та інституціональної теорій.  
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