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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ 

У кожній державі реалізується певна економічна політика, яка впливає 

на всі стадії суспільного відтворення. Важливою складовою економічної 

політики держави є фінансова політика – особлива сфера діяльності держави, 

що спрямована на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл 

та ефективне використання для здійснення державою її функцій.[1, с.341] 

Проведенню ефективної політики значною мірою шкодить 

непослідовність у реформуванні податкової системи, її нестабільність. 

Податкова політика має спрямовуватися на розв’язання таких  завдань, як 

забезпечення збалансованості бюджету та пожвавлення ділової активності, 

підтримки виробництва.  

Але сьогодні тактичні й стратегічні завдання фінансової політики в 

Україні багато в чому співпадають завдяки проведенню в нашій країні 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, що 

значно підвищує роль місцевих фінансів у фінансовій системі держави. 

Сучасну фінансову політику України в значній мірі визначає важкий 

стан економіки, як наслідок тривалої антитерористичної операції. Практично 

жоден державний орган постійно не координує фінансову політику в цілому. 

За таких обставин досягти поставлених цілей як щодо економічного 

розвитку, так і в соціальній сфері досить складно. 

Одним із головних чинників, який впливає на фінансову політику є 

внутрішній та зовнішній борг. Згідно оприлюднених на сайті Міністерства 

фінансів України даних поквартального графіку прогнозних платежів з 

погашення та обслуговування державного боргу, станом на 01.02.2019 р.[4], 

найбільші виплати за запозиченнями припадають на І-ІІ квартали поточного 

року.   

Загальна сума боргових платежів у 2019 р. становить 428,4 млрдгрн, з 

них виплати за державним внутрішнім боргом – 277,4 млрдгрн, за державним 

зовнішнім боргом – 151,0 млрд грн. У І кварталі 2019 р. загальний обсяг 

боргових платежів складає 127,7 млрдгрн, у ІІ кварталі – 143,0 млрд грн. У І 

кварталі переважають виплати за внутрішнім державним боргом, сума яких 

становить  94,8 млрдгрн, і сформована переважно за рахунок  його погашення 

(81,6 млрдгрн); за державним зовнішнім боргом  – 32,9 млрдгрн. 

Для забезпечення повноти та своєчасності здійснення платежів за 

державним боргом Міністерство фінансів України проводить заходи щодо 

акумулювання фінансових ресурсів у необхідних обсягах.  



Основними пріоритетами реформування фінансової політики можна 

вважати:  фінансування із бюджету тільки державних витрат,  у тому числі 

оборонних витрат, особливо в умовах проведення АТО;  посилення контролю 

за витрачанням коштів бюджетів усіх рівнів з метою скорочення бюджетного 

дефіциту;  сприяння зниженню рівня відсоткової ставки і збільшенню частки 

довготермінових кредитів; створення сприятливих умов для залучення в 

національну економіку іноземного капіталу; скорочення тіньового сектора 

економіки, повернення закордонних кредитів. 

Фінансова політика має надзвичайно велике значення в житті 

суспільства і при дотриманні вищенаведених умов може сприяти розвитку 

продуктивних сил, покращенню добробуту населення, вирішенню 

національних і міжнародних проблем, підвищенню обороноздатності країни.  

Таким чином, фінансова політика – це завжди пошук балансу, 

співвідношення кількох напрямів розвитку національної економіки та вибір 

найбільш ефективних методів і механізмів їх досягнення. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.Адаменко І.П. Фінансова політика як інструмент соціально-

економічного розвитку країни / І.П. Адаменко // Бізнесінформ. – 2014. – № 3. 

– С. 341-345. 

2.Опарін В.М. Фінанси (загальнатеорія): Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 

2000. - 164 с. 

3.Фінанси: [навч. посіб.] / [Юрій С.І., Алексеєнко Л.М., Федосова В.М.]; 

за ред. С.І. Юрія, В.М.Федосова. – К.:Знання, 2008. – 611с. 

4.Платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2019-

2045 роках за діючими угодами станом на 01.02.2019 [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:https://www.minfin.gov.ua/news/view/osnovni-

pokaznyky?category=borg 


	СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

