
Інвестиції: практика та досвід № 15/201850

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах трансформаційних перетворень, уповільнен-

ня темпів економічного зростання, посилення впливу ек-
зогенних чинників на соціально-економічний розвиток
країни важливим є підвищення дієвості фінансово-еконо-
мічної політики з урахуванням інституційних змін світової
економіки. Важливим інститутом суспільного розвитку
сучасності є фінансова система, яка повинна адаптувати-
ся до загальних макроекономічних коливань, залишаю-
чись водночас інструментом регулювання економічних
циклів. Нині необхідним є розвиток інституційних засад
функціонування фінансової системи, поглиблення розк-
риття її економічної сутності як вагомої складової еконо-
мічного зростання, посилення взаємозв'язку фінансово-
го регулювання із динамікою суспільного розвитку. З ме-
тою посилення результативності фінансової політики до-
цільним є подальший розвиток положень щодо механізму
бюджетно-податкового регулювання. Потребують поглиб-
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леного дослідження питання впливу фінансової системи
на соціально-економічний розвиток суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних
вчених у сфері розвитку фінансових відносин можна
назвати праці Дж. Б'юкенена [1], П. Кругмана, П. Са-
муельсона [6], В. Нордгауза [6], В. Танзі. Питання фор-
мування та удосконалення фінансової системи країни
досліджуються у працях вітчизняних вчених: Т. Боголіб,
І. Запатріної [3], Л. Лисяк [2], І. Лютого, С.І. Мельничен-
ка [4], І. Чугунова [5, 7; 8] та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності та визна-

чення напрямів розвитку інституційних засад фінансо-
вої системи країни.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження щодо визначення ролі фінансової си-

стеми у забезпеченні передумов для стійкого економіч-
ного росту формують парадигму державної фінансової
політики на довгострокову перспективу. Визначення
детермінант економічного зростання для країн із транс-
формаційною економікою є актуальним завданням та
потребує подальших наукових пошуків. Наразі суспіль-
ство знаходиться в транзитивному періоді переходу від
відносин роздільності до глобалізації та інтеграції, від
індустріально-ринкової моделі економіки до інформа-
ційно-мережевої, від накопичення капіталу як фактору
стимулювання економічного зростання до накопичен-
ня інформації. Інституційне вдосконалення фінансово-
го регулювання має на меті зниження інформаційної не-
визначеності щодо прийняття рішень у сфері заощад-
жень, інвестування, мінімізації фінансових ризиків. Вра-
ховуючи, що однією із базових функцій фінансової си-
стеми є інформаційна, розвиток інституційних засад
фінансової системи має визначальний характер у поси-
ленні впливу її складових на економічну динаміку. Не-
обхідність розвитку інституційних фінансових ме-
ханізмів обумовлена суспільною потребою формуван-
ня комплексної довгострокової концепції розвитку
фінансової системи із визначенням цільових орієнтирів.

Економічну сутність фінансової системи можна пред-
ставити як складову соціально-економічного розвитку
країни, що полягає у використанні сукупності економіч-
них відносин у сфері формування, дієвого розподілу та
перерозподілу валового внутрішнього продукту і націо-
нального доходу між її окремими ланками, які визнача-
ються відповідною структурою системи фінансових інсти-
туцій та їх взаємозв'язків з метою створення належних
умов для збалансованого економічного зростання.

В умовах економічних перетворень важливим є по-
силення ролі держави в регулюванні соціально-економі-
чних процесів, покращання якісного рівня управління
бюджетно-податковою та грошово-кредитною системою
з підвищенням дієвості їх координації. Разом з тим,
фінансова політика країни стала більш залежною від зов-
нішньоекономічних факторів, що зумовлює подальшу
необхідність удосконалення фінансової системи. Форму-
вання фінансово-економічної політики країни, у тому
числі в частині регулювання бюджетних доходів та ви-
датків, міжбюджетних відносин, дефіциту бюджету, дер-
жавного боргу, грошової маси, валютного курсу, платі-
жного балансу відбувається з урахуванням сукупності
зовнішніх чинників, що спрямовано на підвищення рівня
інвестиційної привабливості країни для міжнародного
капіталу, конкурентоспроможності вітчизняних товарів
на світових ринках. Доцільним є реалізація виваженого
фінансового регулювання враховуючи тенденції еконо-
мічного зростання, зниження показника питомої ваги
державного боргу в валовому внутрішньому продукті та
боргового навантаження на бюджет. Важливим завдан-
ням фінансової системи є забезпечення оптимального
розподілу валового внутрішнього продукту між її скла-
довими та фінансово-економічних ресурсів між економ-
ічними суб'єктами, що спрямовано на стимулювання роз-
витку вітчизняної економіки.

Формування моделі стійкої фінансової системи стає
одним із важливих завдань, зважаючи на особливості кож-

ної з її складових. Державні фінанси як складова фінан-
сової системи здійснюють вагомий вплив на макроеконо-
мічну стабільність та темпи економічного розвитку. Досяг-
нення балансу в сфері публічних фінансів потребує засто-
сування науково-обгрунтованих підходів до визначення
оптимального розміру перерозподілу валового внутріш-
нього продукту через бюджетну систему, державні цільові
фонди. Надмірний показник бюджетного дефіциту є ре-
зультатом незбалансованої політики, що призводить до
нарощування державного боргу. Враховуючи негативні
наслідки державного боргу на економіку необхідно вста-
новлювати інституційні обмеження розміру дефіциту бюд-
жету, індикативні значення показника видаткової частини
бюджету. Важливим є зменшення неефективних бюджет-
них видатків, оптимізація мережі соціальної інфраструк-
тури та управлінських інституцій до потреб суспільства та
бюджетних можливостей, посилення дієвості бюджетно-
го моніторингу та державного фінансового контролю.
Система управління державним боргом має гарантувати
кредиторам своєчасне повернення наданих запозичень та
посилювати боргову стійкість держави, що вимірюється
міжнародними кредитними рейтингами.

Доцільно зазначити, що для країн із трансформа-
ційною економікою можливості стимулювання економіки
за рахунок інструментів грошово-кредитного регулюван-
ня матимуть певну неузгодженність із завданням форму-
вання передумов для забезпечення цінової стабільності.
В свою чергу, таргетування інфляції є науково обгрунто-
ваним монетарним механізмом, застосування інструментів
якого засвідчило ефективність для країн із різним рівнем
економічного розвитку. Під диверсифікованою моделлю
банківської системи мається на увазі система, яка у своє-
му складі містить збалансовані пропорції часток банків з
державною формою власності, банків іноземних банківсь-
ких груп та банків із приватним внутрішнім капіталом у за-
гальній структурі. Вважається, що диференціація форм
власності банківських установ посилює стійкість банківсь-
кої системи, адже кожна група банків має різні бізнес-стра-
тегії на ринку та механізми залучення капіталу під реалі-
зації певних проектів. Незалежність монетарного регуля-
тора сприяє досягненню бюджетної дисципліни, підвищу-
ючи в короткостроковому періоді проценту ставку відбу-
вається стримування нарощування державних запозичень
для фінансування бюджету. Водночас проведення жор-
сткої грошово-кредитної політики уповільнює темпи еко-
номічного зростання, вагомим завданням держави є за-
безпечення єдності складових системи державного фінан-
сового регулювання.

Порівнюючи показники діяльності страхових ком-
паній у 2013—2017 роках із періодом 2008—2012 років
можна спостерігати зменшення значень питомої ваги
активів страхових компаній в валовому внутрішньому
продукті із 4,20 до 3,66 відсотка, частка валових стра-
хових премій у валовому внутрішньому продукті змен-
шилась із 2,21 до 1,63 відсотка, відповідний показник
частки чистих страхових премій у валовому внутріш-
ньому продукті зменшився із 1,48 до 1,26 відсотка
(табл. 1). За сучасних умов важливим є створення та
розвиток інституційного середовища, сприятливого для
страхового ринку і виконання ним своїх функцій.

Вагомим є зростання питомої ваги активів комер-
ційних банків у валовому внутрішньому продукті, наро-
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щування активів сектору небанківських фінансових
організацій, таких як страхові компанії, інвестиційні фон-
ди, недержавні пенсійні фонди, збільшення капіталізації
фондового ринку та підвищення рівня його ліквідності.
Пріоритетним напрямом розвитку банківської системи є
забезпечення її фінансової стійкості та надійності, підви-
щення якісного рівня надаваних банками послуг. Доціль-
ним є актуалізація та удосконалення механізму стрес-
тестування банківських установ, що спрямовано на зни-
ження рівня ризиків, оновлення вимог до достатності
банківського капіталу, методів оцінки ризику ліквідності,
системи моніторингу за банківськими установами.

Стратегія розвитку економіки визначає необхідність
інституційних перетворень у системі фінансового регу-
лювання, які в свою чергу тісно пов'язані зі зміною інсти-
туційного середовища суспільства. Інституційний підхід
передбачає розгляд об'єкта дослідження як динамічної
системи, що постійно адаптується до викликів і завдань
соціально-економічного розвитку країни. Інститути
фінансової системи мають складну внутрішню структуру
норм та правил, їх розвиток знаходиться у взаємозв'язку
з еволюцією інститутів державного управління та макро-
економічного регулювання. Ефективність функціонуван-
ня державних фінансів,національної економіки залежить
від своєчасності відповідних інституційних змін.

За умов активізації інтеграційних процесів відбуваєть-
ся поширення економічної конвергенції, у тому числі норм,
правил, стандартів здійснення фінансової діяльності.
Вплив на формування державної фінансової політики сус-
пільних, корпоративних та інших інституціональних чин-
ників є досить суттєвим. Якісний рівень інституційного се-
редовища визначає динаміку економічного зростання та
побудову моделі соціального захисту населення. Основ-
ними аспектами впливу даного середовища на економіку
є інституційні обмеження встановлення відповідальності;
вплив на структуру стимулів; зниження ступеню невизна-
ченості; виконання функцій регулювання та координації;
вплив на ступінь раціональності поведінки; формування
пріоритетів економічної діяльності. Роль держави в інсти-
туційній системі полягає у формуванні дієвих інститутів,
забезпечення розвитку та зміцнення інституту власності.
Реалізація функцій держави, спрямовані на забезпечення
прав та свобод громадян, економічного розвитку. Врахо-
вуючи динамічність трансформаційних змін економіки та
соціальної сфери держава має виконувати вагомі функції
щодо формування інституційного середовища економіки
та державних інститутів регулювання [8].

Фінансова система змінюється з урахуванням впливу
інтеграційних процесів, посилення конкуренції на ринках

фінансового капіталу. Необхідним є удосконалення сис-
теми оцінки макроекономічних умов, тенденцій у бюджет-
но-податковій та грошово-кредитній сферах за допомо-
гою якісних і кількісних індикаторів. Основні засади фор-
мування фінансово-бюджетної політики на середньостро-
кову перспективу мають враховувати волатильність еко-
номічних процесів, обумовлених, в тому числі кон'юнкту-
рою на світових ринках та глобалізаційними тенденціями.
З огляду на зазначене, важливим є підвищення дієвості та
адаптивності фінансового регулювання з використанням
міжнародних стандартів і принципів його здійснення. По-
силення інституційної спроможності фінансових органів
управління, підвищення рівня прозорості їх діяльності
сприятиме зростанню функціональної ефективності дер-
жавної політики. Тренди розвитку економіки засвідчили
потребу тісної взаємодії і координації фіскальної та мо-
нетарної політики в процесах протидії рецесії та з метою
стимулювання сукупного попиту.

Під інституційним середовищем слід розуміти сукуп-
ність найбільш вагомих економічних, правових, суспіль-
них та соціальних правил, які визначають межі діяль-
ності та впливу інструментів фінансового регулювання
на економічний розвиток країни. Складовими інституцій-
ного середовища також є ступінь розвитку взаємовід-
носин суб'єктів фінансової системи, зниження рівня
трансакційних витрат, довгостроковий характер еконо-
мічних взаємовідносин. Важливу роль у забезпеченні
економічного зростання відіграють ступінь розвиненості
фінансової системи. Таким чином, сукупність правил,
норм, процедур, державних органів управління, установ
визначають комплексний інституційний механізм фінан-
сової системи, який є дієвим інструментом впливу на
соціально-економічний розвиток суспільства та вклю-
чає нормативно-правове забезпечення, фінансово-еко-
номічну систему та систему інститутів державного ре-
гулювання. Якість функціонування системи інститутів
регулювання визначає здатність органів державного
управління формувати і реалізовувати положення еко-
номічної політики, спрямованої на стимулювання соці-
ально-економічного розвитку країни. Важливим є за-
безпечення ефективності функціонування державного
сектора економіки, підтримка інвестиційних та структур-
них програм економічного розвитку, оптимального
рівня перерозподілу валового внутрішнього продукту
через бюджетну систему, здійснення виваженої грошо-
во-кредитної політики.

Економічні інститути мають вагоме значення для
активізації процесів розвитку суспільства шляхом ство-
рення стимулів для основних учасників фінансово-еко-
номічних відносин, впливають на динаміку інвестицій у
людський капітал, наукоємні технології. Різний якісний
рівень інститутів є одним із факторів диференціації країн
за рівнем валового внутрішнього продукту на душу на-
селення. Крім того, інститути впливають на модель пе-
рерозподілу національного доходу між суспільними
верствами, фізичного і людського капіталу країни та
адміністративно-територіальних одиниць. Основною
метою інституційної модернізації фінансової системи
має стати формування сучасних фінансових інститутів,
що сприятимуть відновленню позитивної динаміки еко-
номічного зростання. В свою чергу її основними завдан-
нями є покращання інвестиційного клімату, удоскона-

Показники 
2008–

2012 

2013–

2017 

2008–

2017 

Частка валових страхових 
премій у ВВП, % 

2,21 1,63 1,92 

Рівень валових страхових 

виплат, % 
26,58 22,12 24,35 

Частка чистих страхових 

премій у ВВП, % 
1,48 1,26 1,37 

Рівень чистих страхових 

виплат, % 
38,32 27,44 32,88 

Частка активів страхових 

компаній у ВВП, % 
4,20 3,66 3,93 

Таблиця 1. Показники розвитку страхового

ринку України у 2008—2017 роках
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лення управління державними фінансами, розширення
соціальної спрямованості.

Фінансова система є одним з найбільш вагомих
інститутів забезпечення соціально-економічного роз-
витку країни. В період економічних трансформаційних
процесів потребують посилення дієвості інституційні
механізми регулювання макроекономічної динаміки,
забезпечення стійкості економічного зростання,
збільшення частки високотехнологічної та наукоємної
економіки в загальній структурі, формування відповід-
ного балансу між забезпеченням пріоритетних заходів
фінансово-бюджетної політики та збалансованістю
бюджетної системи. Формування сучасної структури
фінансової системи значною мірою опинилися під впли-
вом змін світової економіки, яка здійснює вплив на удос-
коналення механізму її реалізації, результативність еко-
номічної політики. З метою стабілізації фінансового
сектору та підтримки рівня економічної активності
підприємств доцільним є розробка та реалізація сукуп-
ності заходів фіскального регулювання, які включають
бюджетне стимулювання внутрішнього попиту, викори-
стання дієвих інструментів грошово-кредитного регулю-
вання, додаткову капіталізацію фінансових установ.
Достатньо високий якісний рівень фінансових інститутів,
своєчасність та обгрунтованість рішень щодо плануван-
ня належного обсягу державних видатків на відповідні
цілі сприяють створенню передумов для економічного
зростання. Одним з пріоритетних напрямів бюджетно-
го регулювання у сфері видатків є модернізація інфра-
структури, розбудова моделі соціального захисту насе-
лення, пошуку форм взаємодії бюджетної та страхової
складової, ролі держави у регулюванні інвестицій не-
державних пенсійних фондів, механізмів гарантування
суспільного добробуту [3].

Формування ефективного механізму фінансового
регулювання є актуальним та взаємопов'язаним із
розширенням функцій, необхідність виконання яких
постає перед державою. Співвідношення між складо-
вими архітектоніки фінансової системи формуються з
урахуванням державних та ринкових методів впливу на
соціально-економічні процеси. Розробка заходів у
сфері фіскальної та монетарної політики, регулювання
фінансового ринку має враховувати стадії економічно-
го циклу, сприяти активізації основних факторів еконо-
мічного зростання, до яких належить технологічність
економіки, рівень розвитку людського потенціалу, інтег-
рованості вітчизняної економіки у світовій простір. Важ-
ливим є покращення інституційного середовища, яке
характеризує якість взаємодії економічних суб'єктів,
ступінь впливу державного фінансового регулювання,
що створює умови для розвитку економіки та соціаль-
ної сфери.

Інституційні перетворення соціально-економічної
моделі розвитку суспільства обумовлюють необхідність
посилення дієвості фінансової системи. Важливим є
підвищення ступеню координації між її складовими у
сфері підтримки розвитку реального сектору економі-
ки та забезпечення макроекономічної стабільності.
Фінансова політика має грунтуватись на використанні
сукупності заходів грошово-кредитного регулювання,
реалізації виваженої бюджетної політики для забезпе-
чення економічного зростання, достатньо низького

рівня інфляції. З метою активізації структурних змін в
економіці важливим є застосування збалансованого
підходу до формування бюджету. Фіскальна політика
має адаптивно реагувати на економічну циклічність за
необхідності досягнення позитивного бюджетного ба-
лансу в умовах відновлення росту валового внутрішнь-
ого продукту. Особливого значення набувають питання
запровадження державного стратегічного та перспек-
тивного бюджетного планування. Формування прогноз-
них бюджетної показників має узгоджуватись з держав-
ною фінансовою стратегією. Важливим є удосконален-
ня механізмів фінансової політики за умов посилення
впливу глобалізації на вітчизняну економіку. Доцільним
є визначення підходів до дієвого розвитку системи дер-
жавного фінансового регулювання, забезпечення про-
зорості фінансового ринку. Значна увага державних
інститутів має бути зосереджена на питаннях посилен-
ня стійкості фінансової системи, зміцнення її кредитно-
го та інвестиційного потенціалу [4].

Система державного фінансового регулювання має
доповнювати механізм ринкового саморегулювання,
постійно удосконалювати форми та методи впливу дер-
жави на фінансову систему, галузі суспільного вироб-
ництва. Вплив державного фінансового регулювання на
економічні та соціальні процеси відбувається з часовим
лагом. Крім того, лаг впливу грошово-кредитного регу-
лювання є диферентним у порівнянні з тривалістю лагу
відповідного впливу бюджетного регулювання. При роз-
робці заходів фінансової політики важливим є визна-
чення щільності взаємозв'язку між групами фіскальних
та монетарних інструментів з урахуванням наявності
часових лагів. Забезпечення інтенсивного економічно-
го зростання на довгостроковій основі потребує одно-
часного використання інструментів, важелів, механізмів
податкового, митного, бюджетного, грошово-кредитно-
го, валютного регулювання. Від виваженості податко-
вої політики значним чином залежать темпи економіч-
ного зростання, показники зовнішньоекономічної діяль-
ності, обсяги залучення інвестиційних ресурсів, у тому
числі іноземних інвесторів, пріоритети соціальної по-
літики держави. Розвиток податкової системи супровод-
жується постійним удосконаленням механізмів стиму-
лювання соціально-економічного зростання, структур-
ними перетвореннями податкової служби, посиленням
дієвості регулюючої функції податків, покращанням
якісного рівня планування податкових надходжень. Ва-
гомим завданням реалізації механізму податкового ре-
гулювання є створення сприятливих умов для розвитку
підприємництва та забезпечення формування необхід-
ного обсягу доходної частини бюджету для реалізації
поставлених завдань.

Важливою складовою державного регулювання
фінансової сфери є координація діяльності фінансових
інститутів і забезпечення транспарентності процесів фор-
мування бюджетної та монетарної політики. Взаємоуз-
годження бюджетного та грошово-кредитного регулю-
вання потребує підвищення якісного рівня інституційно-
го забезпечення як державного управління економічни-
ми процесами. Досягнення стабільності фінансової сис-
теми країни як пріоритетного завдання узгодженої реа-
лізації бюджетної та монетарної політики потребує підви-
щення стійкості державних фінансів і належного рівня
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функціонування грошово-кредитних відносин. Монетар-
на політика має дотримуватись адаптивного інфляційно-
го таргетування, за якого допускається певне відхилен-
ня значень індексу споживчих цін від планового індика-
тивного рівня в короткострокових періодах за умови, що
на більш тривалих часових діапазонах темпи зростання
цін в середньому наближаються до цільових. Важливи-
ми завданнями координації фіскальної та монетарної
політики за сучасних умов є досягнення цінової стабіль-
ності в залежності від рівня економічного розвитку; підви-
щення рівня монетизації економіки; фінансування дефі-
циту бюджету через державні цінні папери; мінімізація
значних коливань на валютному ринку.

Досягнення оптимального рівня інфляції видається
можливим при одночасному застосуванні інструментів
інфляційного таргетування та запровадженні інститу-
ційних обмежень при формуванні бюджетних показ-
ників на плановий та наступні два за плановим бюджетні
періоди. До таких інституційних обмежень відносять
встановлення пропорцій темпу зростання рівня видатків
бюджету згідно макроекономічних показників, закріп-
лення граничних обсягів дефіциту бюджету [5].

Інститут бюджетного регулювання має грунтуватися
на сукупності форм, засобів, механізмів формування та
реалізації завдань бюджетної політики, які визначають
умови взаємовідносин учасників бюджетного процесу.
Методи, інструменти, важелі бюджетного регулювання
визначають можливість кількісного і якісного впливу
інституту бюджету на соціальне та економічне середо-
вище. При цьому кількісний вплив характеризується об-
сягом і показниками перерозподілу валового внутрішнь-
ого продукту через бюджетну та податкову систему. Ре-
алізація заходів бюджетного регулювання має визнача-
тись з урахуванням циклічності динаміки економіки та
рівня стійкості системи державних фінансів, зменшення
якого може призвести до ускладнення проведення ефек-
тивного бюджетного регулювання для позитивного впли-
ву на економічні та соціальні процеси [7].

Структурні перетворення фінансової системи краї-
ни повинні здійснюватись з урахуванням функціоную-
чої моделі соціально-економічного розвитку та досві-
ду країн з розвинутою і трансформаційною економікою.
Підхід розвинутих країн до формування механізму
фінансового регулювання є важливим з позиції необ-
хідності встановлення оптимальних пропорцій між скла-
довими фінансової системи завдяки їх багаторічному
досвіду функціонування даних систем з урахуванням
впливу циклічності на економічні процеси та належного
рівня розвитку інституційного середовища. В останні
роки в країнах з розвинутою економікою спостерігаєть-
ся посилення впливу державного фінансового регулю-
вання розвитку економіки та соціальної сфери.

На сучасному етапі розвитку постає необхідність
подальшого вдосконалення фінансової системи, яка б
забезпечувала сприятливі умови для відновлення дина-
міки стійкого економічного зростання, розвитку внут-
рішнього ринку товарів та послуг, оптимізації механіз-
му формування та розподілу національного доходу та
валового внутрішнього продукту між галузями економі-
ки та населенням. У процесі реалізації виваженої бю-
джетно-податкової, грошово-кредитної, соціальної і
інвестиційної політики, органи фінансового регулюван-

ня мають більш поглиблено враховувати інституційний
підхід щодо формування архітектоніки фінансової сис-
теми, з огляду на структурні особливості економіки та
пріоритети суспільного розвитку.

Одним із визначальних інструментів регулювання
соціально-економічних процесів є фінансова політика
держави. В умовах економічної рецесії фінансова пол-
ітика має бути направлена на стимулювання економіч-
ного зростання, розширення внутрішнього попиту та
пропозиції, посилення дієвості фінансово-бюджетного
регулювання. З метою підвищення результативності
фінансового механізму, посилення керованості націо-
нальної економіки важливим є визначення основних
підходів до формування та реалізації фінансової полі-
тики країни в умовах економічних перетворень.

Доцільним є спрямування заходів бюджетного, подат-
кового регулювання у період економічного відновлення на
зниження податкового навантаження, направлення бюд-
жетних асигнувань на становлення високотехнологічного
укладу економіки, науку, освіту, оборону, охорону здоро-
в'я. Важливою складовою бюджетного регулювання по-
винні стати державні закупівлі високотехнологічної про-
дукції вітчизняного виробництва. Одним із вагомих заходів
бюджетного регулювання є спрямування видатків бюдже-
ту на модернізацію транспортної, комунікаційної, енерге-
тичної, житлово-комунальної інфраструктури з метою за-
безпечення сприятливих умов для підвищення дієвості еко-
номічної діяльності. Актуальним є активізація заходів дер-
жавно-приватного партнерства у зазначених галузях.

Інструменти грошово-кредитного регулювання по-
винні забезпечити відповідну грошову пропозицію для
розширеного відтворення розвитку економіки. Необхід-
ним є створення загальноприйнятого як у розвинутих
країнах світу механізму рефінансування Центральним
банком комерційних банків у міру зростання фінансових
потреб економіки. Вагоме значення для посилення
дієвості фінансового регулювання має актуалізація і
оновлення інструментарію забезпечення фінансової ста-
більності. Особливо важливим є імплементація розроб-
лених вимог до достатності банківського капіталу, ме-
тодів оцінки ризику ліквідності, системи моніторингу за
банківськими установами, які розроблені Базельським
комітетом, що сприятиме посиленню стійкості банківсь-
кої системи. Розвиток економіки залежить від функціо-
нування інституту власності, пропорцій державної та при-
ватної форм власності у загальній структурі.

ВИСНОВКИ
Процеси відновлення стійкого економічного зростан-

ня потребують проведення виваженої та збалансованої
бюджетної політики країни, поглиблення співпраці із
міжнародними фінансовими організаціями та реалізації
інституційних перетворень. Вагомою передумовою для
відновлення позитивної економічної динаміки є форму-
вання прозорої та стабільної системи оподаткування, яка
б враховувала інституційні особливості розвитку еконо-
міки. Податкове регулювання має адаптивно реагувати
на економічну циклічність з врахуванням показника до-
ходів бюджету у валовому внутрішньому продукті. Важ-
ливими заходами бюджетного регулювання є посилення
прозорості державних закупівель, зменшення показни-
ка державного боргу у валовому внутрішньому продукті,
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оптимізація мережі соціальної інфраструктури та управ-
лінських інституцій до потреб громади та бюджетних
можливостей. Необхідним є підвищення дієвості держав-
ного фінансового контролю і аудиту, удосконалення кри-
теріїв оцінки ступеню досягнення запланованих цілей та
завдань головних розпорядників бюджетних коштів.
Інструменти монетарного регулювання повинні забезпе-
чити відповідну грошову пропозицію для розширеного
відтворення розвитку економіки. Ступінь розвитку фінан-
сового ринку та його інститутів визначають доступні
інструменти грошово-кредитної політики. Цілі та завдан-
ня бюджетно-податкової політики мають враховувати
пріоритети грошово-кредитного регулювання. Покра-
щення якісного рівня інституційної складової системи
фінансового регулювання сприятиме забезпеченню
фінансової стабільності, результативності структурних
перетворень публічних фінансів, підвищення ефектив-
ності функціонування фінансового ринку. Важливою
складовою регулювання фінансової сфери є координа-
ція діяльності фінансових інститутів і забезпечення транс-
парентності процесів формування бюджетної та монетар-
ної політики. Напрямами удосконалення інституційного
середовища фінансового регулювання визначено поси-
лення дієвості механізмів захисту прав власності, спро-
щення механізмів адміністрування, підвищення корпора-
тивної культури учасників фінансового ринку. В сучас-
них умовах модель економічного зростання країни по-
винна поєднувати інноваційні, соціальні, бюджетно-по-
даткові складові з врахуванням рівня стійкості системи
державних фінансів. З метою посилення ефективності
функціонування системи фінансово-економічних інсти-
тутів важливо підвищити ступінь відповідальності упов-
новажених державних інституцій за досягнення плано-
вих результатів бюджетних програм, посилити рівень ко-
ординації та взаємоузгодженості складових системи дер-
жавного фінансового регулювання економічного розвит-
ку. Система державного фінансового регулювання має
постійно удосконалювати форми та методи впливу дер-
жави на фінансову систему, галузі суспільного виробниц-
тва з метою забезпечення макроекономічної стабіль-
ності. Формування системи стратегічного фінансово-
бюджетного прогнозування і планування сприяє визна-
ченню довгострокових суспільних цілей, що надає харак-
теристику очікуваному рівню розвитку соціальних та
економічних відносин та передбачає аналіз динаміки мак-
роекономічних показників. У процесі формування за-
ходів державного фінансового регулювання доцільним
є врахування сукупності принципів, що забезпечить роз-
виток фінансових відносин, зокрема пріоритетності, зба-
лансованості, інституційної визначеності, ефективності,
наукової обгрунтованості. Фінансова політика країни для
підвищення рівня її результативності потребує постійно-
го удосконалення системи прогнозування фінансово-
бюджетних показників. З метою подальшого розвитку
методології системи прогнозування бюджетних показ-
ників доцільно враховувати низку динамічних взаємозв-
'язків між складовими бюджетної архітектоніки у процесі
перерозподілу валового внутрішнього продукту. Прогно-
зування доходної та видаткової частини бюджету на се-
редньостроковий період має грунтуватись на основі су-
купності відповідних методів, тенденцій макроекономіч-
них показників, необхідності забезпечення бюджетної

збалансованості. Необхідним є підвищення функціональ-
ної адаптивності фінансового регулювання до інститу-
ційного середовища, стратегічних пріоритетів соціально-
економічного розвитку країни.
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