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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ
ФІНАНСІВ
Ринкова економіка на сучасному етапі її розвитку, попри різні моделі її
організації і функціонування, вироблені світовим досвідом, не може обійтись без
регулюючого

впливу держави,

що

має

за

мету

орієнтацію

суб’єктів

господарювання на досягнення цілей і пріоритетів, передбачуваних державною
політикою.
Формування сучасного фінансового механізму державного регулювання
як на макро- так і на мікрорівнях, відбувається в Україні досить повільно. Це
зумовлено як недостатнім розвитком наукових досліджень з цієї проблематики,
так і труднощами нинішнього періоду, коли основні інструменти державного
впливу на розвиток економіки, що трансформується, застосовується без
належного досвіду їх практичної реалізації.
Становлення в Україні багатоукладної економіки, надання її регіонам і
господарюючим суб’єктам економічної самостійності, посилення фінансової
самостійності місцевих органів влади, об’єктивно обумовлює необхідність
функціонування народного господарства країни на принципах територіального
самоврядування та самофінансування. За умов кризового стану економіки ці
принципи не можуть бути втілені в економічну практику лише за допомогою
ринкових механізмів. Потрібні регулюючі дії держави, щоб забезпечити
створення достатньої фінансової бази для подальшого поступу реформ.
Фінансова система охоплює сукупність відносин, на основі яких
створюються і використовуються відповідні фонди ресурсів, з одного боку, а з
іншого – це система органів, що організовують ці відносини. Тобто, фінансова
система є сукупністю взаємопов’язаних, відносно незалежних елементів, які
мають в основі фінансові відносини і відображають специфічні форми і методи

обміну,

розподілу

Організаційною

і

перерозподілу

формою

сукупного

функціонування

суспільного

фінансових

потоків

продукту.
сектору

загальнодержавного управління є бюджет та позабюджетні фонди (див. рис. 1).
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Рис. 1. Схема формування фінансових потоків сектору
загальнодержавного управління
Виділення форм фінансових відносин у економічній системі країни
характеризує відносну ізоляцію її структурних елементів. Виділення цих
структурних елементів проводиться за ознакою функціонального призначення
ланок: каналів руху грошових потоків і місця концентрації грошових ресурсів.
При цьому, головні акценти у державній фінансовій політиці повинні бути
здійсненні на підсиленні фінансових можливостей місцевих органів влади;
фінансових переваг від реструктуризації народного господарства і виділення в
якості пріоритетних інноваційних проектів і програм; реформування податкової
системи в Україні; посилення соціальної спрямованості державних фінансових
програм і т. ін..

