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Формування та реалізація ефективної фінансо-
вої політики є важливими складовими механізму 
регулювання соціально-економічного розвитку 
країни. Глобалізаційні перетворення і значний 
ступінь відкритості вітчизняної економіки зумов-
люють необхідність удосконалення інституційних 
механізмів та операційних важелів фінансового 
управління з урахуванням середньострокових 
завдань суспільного розвитку. Механізм фінан-
сової політики повинен передбачати комплексну 
взаємодію її складових та інструментів, за допо-
могою яких забезпечується макроекономічна 
стабільність держави. Деструктивні наслідки 
світової фінансовоекономічної кризи 2007–
2008 рр. та трифазної кризи 2013– 2015 рр. зумо-
вили цільову спрямованість України на фінансову 
стабілізацію. Вона полягає в концептуальному 
переосмисленні проведення фінансової політики 
держави. Це стосується всіх її складових, до яких 
ми відносимо монетарну, бюджетну, податкову, 
боргову та зовнішньоторговельну політику, яка, 
у свою чергу, має різний чи навіть протилежний 
характер впливу на соціально-економічний стан 
країни та її регіонів. Саме ця ситуація стала пере-
думовою і в необхідності побудови нової іннова-
ційної моделі державного управління фінансовою 
системою України. Таким чином, представлена 
тема монографії безумовно є актуальною, адже 
визначення сутності та особливостей побудови 
функціонування адміністративно-правового 

аспекту фінансової системи в Україні. Зауважимо, 
що у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-
правовій літературі це питання розглядається 
фрагментарно та без комплексного підходу. 

Зауважимо, що авторами досить детально 
досліджена актуальність теми та визначено, що 
система державних фінансів України характери-
зується низкою вад та суперечностей, які погір-
шують соціальне-економічне становище дер-
жави та створюють бар’єри для економічного 
зростання. Неефективність механізмів розподілу 
та витрачання бюджетних коштів призводить до 
недофінансування важливих державних завдань, 
надмірний обсяг видатків провокує фіскалізацію 
податкової системи та нераціональну боргову 
політику, обмеженість доходів місцевих бюджетів 
обумовлює втрату автономності органами місце-
вого самоврядування. Окреслено, що основними 
напрямами фінансової політики сучасного пері-
оду в Україні вважаються: сприяння завершенню 
роздержавлення і приватизації; демонополізація 
економіки; забезпечення соціального захисту 
населення; ефективна співпраця України зі світо-
вою організацією торгівлі; удосконалення зовніш-
ньоекономічної діяльності з метою зміцнення 
позиції України на світовому ринку; проведення 
адміністративної та пенсійної реформ.

Зазначене дослідження базується на комп-
лексному, системному підході, характеризується 
відповідним рівнем наукових узагальнень, що 
значною мірою обумовлено і характером дослід-
ницької бази. Автори показали глибокі знання по 
темі, вміння узагальнювати і аналізувати норма-
тивні матеріали, спеціальну літературу, робити 
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правильні, науково-обґрунтовані висновки, фор-
мулювати визначення правових понять і пропо-
зицій по вдосконаленню чинного законодавства 
та практики його застосування. В ході науково 
дослідження обґрунтовано, що формування та реа-
лізації фінансової політики в Україні відбувається 
на основі її багатоплановості. Авторами слушно 
визначено, що нині фінансова політика має пере-
важно тактичний характер, підпорядковується 
поточним завданням, виконує функції перерозпо-
ділу та стабілізації, неповною мірою відповідає 
стратегічним орієнтирам соціально-економічного 
розвитку. З огляду на це, авторами окреслено, 
що основним завданням має стати активізація 
регуляторної функції фінансової політики, впро-
вадження ефективних механізмів, формування 
стратегічного характеру цілеспрямованих рішень 
з метою забезпечення у системі державного 
регулювання єдності із соціально-економічною 
стратегією. Таким чином, дослідження поняття 
та змісту фінансової системи України та фінан-
сової політики державних органів управління 
ФСУ дає змогу розглядати її як систему фінансо-
вих заходів, головною метою якої є забезпечення 
оптимального перерозподілу фінансових ресур-
сів з метою мінімізації впливу кризових явищ на 
національну економіку, зокрема, для забезпечення 
зростання темпів ВВП та відновлення економіч-
ного потенціалу України який був втрачений 
через анексію Криму, початок Антитерористичної 

операції на сході України (АТО) та втрату ціліс-
ності державного кордону.

Аналіз монографічного дослідження дозво-
ляє відмітити, що В.В. Сухонос, Ю.В. Гарустом 
та В.В. Миргород-Карповою здійснено комплек-
сне вивчення, теоретичний аналіз, осмислення 
та розгляд доктринальних ідей та практичних 
аспектів побудови нової моделі державного управ-
ління фінансовою системою України. А викорис-
тання належної методологічної та інформаційної 
основ надало авторам можливість отримати нові 
науково обґрунтовані результати, які мають як 
теоретичне, так і практичне значення для подаль-
шого вдосконалення даної сфери. Високо оціню-
ючи зміст монографії слід відмітити, що авторами 
вперше розроблено зміст Концепції забезпечення 
економічної безпеки та Концепції нової іннова-
ційної моделі державного управління фінансовою 
системою України, котрі отримали позитивний 
відгук від Офісу Президента України та Верхо-
вної ради України.

Отже, рецензована монографія В.В. Сухо-
носа, Ю.В. Гаруста та В.В. Миргород-Карпової 
є результатом актуального, наукового та прак-
тично значущого, оригінального дослідження, 
містить низку нових структурних і змістових еле-
ментів та є вагомим внеском у вітчизняне адміні-
стративне, фінансове право і, без сумніву, стане 
в подальшому корисною як для науковців, так 
і для практиків.


