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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА  

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ  

 

Для визначення сутності фінансової політики в агропромисловому 

комплексі потрібно спершу розглянути сутність фінансової політики в 

цілому. Це зумовлено тим, що державна фінансова політика в галузі 

агропромислового виробництва є частиною загальнодержавної 

фінансової політики. Тому, визначення фінансової політики в сфері 

агропромислового комплексу буде випливати із визначення державної 

фінансової політики загалом.  

Сидор І. визначає фінансову політику як сукупність заходів та дій 

перерозподільного та розподільного характеру, котрі реалізуються через 

фінансову систему щодо організації і використання фінансових відносин 

відповідно до засад соціально-економічного розвитку суспільства із 

ціллю забезпечення збільшення валового внутрішнього продукту (далі – 

ВВП) держави та збільшення благополуччя її громадян [4, с. 46]. Дане 

визначення фінансової політики складається наступних компонентів, як-

от: суть (заходи і дії), сфера реалізації (фінансова система), мета 

(забезпечення зростання ВВП і зростання добробуту громадян), 

процесуальні особливості (організація та використання фінансових 

відносин). 

Малишко В.В. та Пучко А.О. розглядають фінансову політику як 

сукупність цілеспрямованих державних заходів стосовно формування та 

ефективного використання грошових ресурсів, котрі містять в собі ресурси 

її окремих регіонів, секторів економіки, суб’єктів господарювання та 

домашніх господарств для створення постійного соціально-економічного 

розвитку на основі застосування відповідних монетарних та фінансових 

важелів та формування відповідного інституційного середовища, які 

сприяють реалізації даної політики [2, с. 42]. Визначення фінансової 

політики цих авторів складається таких елементів, як-от: суть 
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(цілеспрямовані заходи), процесуальні особливості (формування та 

ефективне витрачання грошових ресурсів, застосування монетарних та 

фінансових важелів, створення інституційного середовища), та мету 

реалізації (забезпечення незмінного соціально-економічного розвитку).  

Автор Зеленський А. В. під фінансовою політикою розуміє частину 

соціально-економічної державної політики стосовно забезпечення 

збалансованого підвищення обсягу грошей у всіх ланках фінансової 

системи держави [1, с. 23]. Це визначення характеризується 

ієрархічністю і складається з двох елементів, як-от: суть (частина 

соціально-економічної політики) і мету (забезпечення збалансованого 

зростання коштів). 

Малічевська Л.В. представляє фінансову політику як цілісну систему 

економічних і соціальних елементів, якісне функціонування і взаємодія 

котрих зумовлює розвиток економічних і суспільних відносин, 

поліпшення загального добробуту через зважений перерозподіл ВВП і 

національного доходу держави [3, с. 167]. Автор має системне розуміння 

поняття фінансової політики, яке складається з таких компонентів, як-от: 

суть (система економічних і соціальних елементів), мета (поліпшення 

загального добробуту) і процесуальні особливості (зважений 

перерозподіл ВВП та національного доходу).  

Незважаючи на значні наукові досягнення в формулюванні 

визначення поняття фінансова політика, існує необхідність 

сформулювати таке визначення даного поняття, котре б поєднувало його 

суть, стратегічні завдання, що повинні виконуватися, мета, процесуальні 

особливості та об’єкт, на який фінансова політика є спрямована. Також 

потрібно сформулювати визначення фінансової політики в 

агропромисловому комплексі, яке узагальнюватиме значення державних 

фінансових заходів в даному секторі економіки.  

На нашу думку, найвдалішим визначенням фінансової політики є її 

трактування як сукупності державних фінансових заходів розподільчого 

та перерозподільного характеру в економіці з метою створення 

сприятливих умов для її розвитку і формування перспективної моделі 

фінансових відносин в ній, котрі б забезпечили збільшення ВВП і 

доходів державного бюджету. Виходячи з цього, державну фінансову 

політику в агропромисловому комплексі можна сформулювати як 

сукупність державних фінансових заходів розподільчого та 

перерозподільного характеру в галузі агропромислового комплексу з 

метою створення сприятливих умов для його розвитку, забезпечення 
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продовольчої безпеки та формування перспективної моделі фінансових 

відносин в цій галузі, які б забезпечили зростання агропромислового 

виробництва та доходів державного бюджету. Дані визначення найбільш 

повно характеризують сутність фінансової політики та зазначають 

основні стратегічні завдання, котрі вона повинна виконувати.  
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ЕФЕКТИВНИЙ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Фінансово-кредитний механізм як економічна категорія виступає 

досить динамічним явищем в сучасній науковій літературі. Більшість 

вітчизняних та зарубіжних дослідників мають схожі погляди до 

концептуальних визначень фінансово-кредитного механізму, який має 


