
Міжкафедральний круглий стіл до Дня Соборності України. Харків,  

20 
 

Бандурка С. С.,  
магістр юридичного факультету  
Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка 

Фінанси як умова забезпечення розбудови української 
держави  

День Соборності – свято України, відзначають щороку 22 січня в 
день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й За-
хідноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. 

Ідея соборності бере свій початок від об`єднання давньоруських 
земель навколо князівського престолу в Києві. Процес будівництва Укра-
їнської державності має тисячолітню традицію, але він в різні часи ускла-
днювався не тільки в силу політичних факторів, а й по причині відсутньо-
го фінансового та, образно кажучи, матеріального забезпечення. 

Проблеми фінансової забезпеченості діяльності молодої україн-
ської держави гостро вплинули і на військове будівництво, на оборону 
краю, на охорону правопорядку. Фінансове забезпечення є визначаль-
ним в соціально-економічному розвитку держави і воно таким було в 
усі періоди становлення не тільки Української держави, а й інших країн 
Європи та світу.  

В контексті сказаного доцільно розглянути питання суті самого 
терміну «фінанси».  

Термін «фінанси» виник ще в XIII столітті у торгівельних містах 
Італії і походить від латинського «finis», тобто кінець. У середньовіччі 
це слово вживали для позначення строку сплати, а потім і для визначен-
ня документів, що свідчили про погашення боргу, якими завершувалась 
угода. Пізніше терміном «фінанси» стали позначати будь-який приму-
совий платіж на користь держави. 

Існує й інша точка зору, згідно з якою авторство терміна «фінан-
си» належить французькому вченому Ж. Бодену, який у 1577 році видав 
«Шість книг про республіку». Із старофранцузької мови «finis» ( плати-
ти, оплачувати) цей термін перейшов в усі мови світу. 

Фінанси виникли в умовах регулярного товарно-грошового обігу 
у зв’язку з розвитком держави і потреби у фінансових ресурсах. 

У докапіталістичних формаціях більша частина потреб держави 
задовольнялась через установлення різного роду натуральних зборів, 
податей, повинностей, а грошове господарство було лише в армії. 

Фінанси, як і ціна, кредит, заробітна плата існують об’єктивно як 
продукт економічного розвитку суспільства. 

До початку XVIII ст. під фінансами розуміли державне публічне 
господарство або господарство будь-якого державного утворення ниж-
чого рівня, наприклад: земство, міська община тощо. Отже фінанси 
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пов’язували з переданням частини доходу громадянина в розпоряджен-
ня монарха, короля або іншого правителя на його утримання та інші 
витрати державного змісту. 

У XVIII ст. трактування поняття фінансів як державного госпо-
дарства набуло подальшого розвитку. Державні утворення різного рівня 
набули публічного змісту, як органи влади, а фінанси - формами та ме-
тодами добування коштів і їх витрачання органами влади під час вико-
нання покладених на них функцій. Найбільш значними для теорії фінан-
сів були дослідження таких авторів кінця XIX ст., як В. Лєбєдєва, 
І.Янжук, С.Вітте, І.Озеров. Саме І.Озеров визначив фінанси, як сукуп-
ність відносин, що виникають під час добування органами влади та 
суб`єктами господарювання матеріальних засобів. 

З часом, крім державного господарства, до складу фінансів поча-
ли включати фінанси сфери виробництва, виконання робіт і надання 
послуг. В умовах розвитку економіки виникають фінансові ринки, набу-
ває розвитку державний кредит та інші фінансові інститути. 

Найвищого розквіту фінанси досягли у XX ст., коли функції дер-
жави набагато розширилися і вдосконалилися, а товарно-грошові відно-
сини посіли головне місце в економічних системах. Значний розвиток 
отримали місцеві (регіональні) фінанси, позабюджетні спеціальні фі-
нансові фонди, фінанси підприємницьких структур. 

Оскільки виникнення фінансів пов'язано з розвитком товарно-
грошових відносин, з посиленням ролі держави, розширенням її функ-
цій, то причиною появи фінансів можна вважати потреби суб'єктів гос-
подарювання і держави у фінансових ресурсах, які забезпечують їх дія-
льність. 

Висхідним положенням для розкриття сутності фінансів є розу-
міння того, що фінанси - це одна з конкретних історичних форм еконо-
мічних відносин, функціонування яких пов'язано з об'єктивною необ-
хідністю розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього 
продукту. У процесі розподілу формуються та використовуються гро-
шові фонди, призначені для задоволення суспільних інтересів та потреб. 

Однак система суспільних інтересів і потреб досить різноманітна 
і охоплює загальнодержавні, галузеві, відомчі, корпоративні, колектив-
ні, групові, регіональні, місцеві та особисті інтереси. До цього переліку 
слід додати ще й міжнародні та міждержавні. Зважаючи на обмеженість 
фінансових ресурсів і на протистояння інтересів один одному, доволі 
складно досягти оптимального співвідношення в їх задоволенні у про-
цесі вартісного розподілу. Задоволення інтересів одних за рахунок уще-
млення інших загрожує суспільству негативними наслідками, пов'яза-
ними з суто етичними міркуваннями, соціальним невдоволенням, еко-
номічними негараздами, і навіть політичними потрясіннями. Тому як на 
макро-, так і на мікрорівнях слід якнайбільше уваги приділяти мотивації 
нарощування обсягів виробництва і реалізації продукції, робіт та пос-
луг, збільшенню обсягів фінансових ресурсів, а в ширшому розумінні - 
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валового внутрішнього продукту та національного доходу держави, що 
може бути забезпечено через розвиток національного підприємництва, 
створення нових підприємств, розв'язання платіжної кризи, збільшення 
кількості робочих місць та збільшення доходів і купівельної спромож-
ності населення. 

В сучасній економічній і фінансовій літературі фінанси визначають 
як систему економічних відносин, що виникають з приводу розподілу і 
перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту, а в певних умо-
вах і національного багатства, з метою формування фінансових ресурсів у 
суб'єктів господарювання і держави і використання їх на розширене відт-
ворення та задоволення інших суспільних інтересів і потреб. 

Фінанси - сукупність грошових відносин, пов'язаних з формуван-
ням, мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів та з обміном, роз-
поділом і перерозподілом вартості створеного на основі їх використання 
валового внутрішнього продукту, а за певних умов і національного ба-
гатства. Тут до фінансових відносин включаються не тільки відносини 
розподілу, а й відносини обміну маючи на увазі, що фінанси завжди 
пов'язані з реальним рухом вартості, який відбувається на таких стадіях 
відтворювального процесу, як розподіл і обмін. 

Наведені визначення економічної сутності фінансів не вичерпу-
ють усього розмаїття концептуальних підходів та міркувань із цього 
питання. Про розбіжність позицій можна судити хоча б із такого корот-
кого переліку їх визначення, а саме: 

а) фінанси - це застосування різноманітних прийомів та мето-
дів для досягнення максимального достатку фірми або загальної вартос-
ті капіталу, вкладеного в справу; 

б) фінанси - система грошових відносин з приводу руху фондів 
коштів; 

в) фінанси є системою імперативних грошових відносин; 
г) фінанси - це планомірний рух фінансових фондів, що вира-

жають відносини з приводу необхідного, обов'язкового вилучення вар-
тості та їхнього використання в суспільних інтересах. 

Функціонування фінансів нерозривно пов'язано з такими понят-
тями як фінансові відносини, фінансова діяльність, фінансові ресурси 
тощо. Отже, фінанси є складним багатоплановим суспільним явищем, 
яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву, 
без якого існування держави неможливе. 


