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Цілі статті полягають у визначення ролі й значення людського потенціалу у складі сукупного фінансового потенціалу України; поглибленні те-
оретичного фундаменту фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу як складової сукупного фінансового потенціалу країни; ви-
робленні практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності використання й зміцнення СФПК за допомогою фінансового забез-
печення розвитку людського потенціалу, що визначить шляхи та можливості зміцнення зазначених потенціалів, враховуючи загальні тенденції 
та реальні можливості. У результаті дослідження визначено новий вектор теоретичних засад і домінуюча логіка фінансового забезпечення люд-
ського потенціалу як складової сукупного фінансового потенціалу країни. Обґрунтовано визначальне значення розвитку людського потенціалу 
задля зміцнення сукупного фінансового потенціалу країни. Запропоновано визначення фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу 
у складі сукупного фінансового потенціалу України як певних джерел, обсягів та форм фінансування, що визначені у відповідності до можливих 
результатів якнайліпшої реалізації зазначених потенціалів, забезпечуючи зростання їх вартості, доходу від функціонування задля досягнення 
позитивних соціально-економічних ефектів й розвитку як окремих суб’єктів економіки, так і країни загалом у найближчій та довгостроковій 
перспективах. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення засад аналізу взаємовпливу фінансового забезпечення 
розвитку людського потенціалу та сукупного фінансового потенціалу країни.
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Цели статьи состоят в определении роли и значения человеческого потенциала 
в составе совокупного финансового потенциала Украины, углублении теорети-
ческого фундамента финансового обеспечения развития человеческого потен-
циала как составляющей совокупного финансового потенциала страны, раз-
работке практических рекомендаций, направленных на повышение эффектив-
ности использования и усиления СФПС с помощью финансового обеспечения раз-
вития человеческого потенциала, что определит пути и возможности усиления 
указанных потенциалов, учитывая общие тенденции и реальные возможности. 
В результате исследования определен новый вектор теоретических основ и 
доминирующая логика финансового обеспечения человеческого потенциала как 
составляющей совокупного финансового потенциала страны. Обосновано опре-
деляющее значение развития человеческого потенциала для усиления совокуп-
ного финансового потенциала страны. Предложено определение финансового 
обеспечения развития человеческого потенциала в составе совокупного финан-
сового потенциала страны как определенных источников, объемов и форм фи-
нансирования, которые взяты в соответствии с возможными результатами 
наиболее удачной реализации указанных потенциалов, обеспечивая увеличение 
их стоимости, дохода от функционирования для достижения положительных 
социально-экономических эффектов и развития как отдельных субъектов эко-
номики, так и страны в целом в ближайшей и долгосрочной перспективах. Пер-
спективами дальнейших исследований в данном направлении является усовер-
шенствование основ анализа взаимовлияния финансового обеспечения развития 
человеческого потенциала и совокупного финансового потенциала страны.
Ключевые слова: совокупный финансовый потенциал страны, человеческий по-
тенциал, финансовое обеспечение.
Библ.: 11. 
Портная Оксана Валентиновна – кандидат экономических наук, доцент, кафе-
дра экономики предприятий, Харьковский институт экономики рыночных от-
ношений и менеджмента (ул. Маршала Батицкого, 5, Харьков, 61038, Украина)
E-mail: portna@biqmir.net

UDC 336.13.051
Portnaya O. V. Financial Provision of Development of Human Potential as an 

Important Component of the Aggregate Financial Potential of Ukraine
The goal of the article lies in identification of the role and significance of human potential 
within the aggregate financial potential of Ukraine, deepening of the theoretical founda-
tion of financial provision of development of human potential as a component of the 
aggregate financial potential of the country (AFPC), development of practical recommen-
dations directed at increase of effectiveness of use and strengthening of AFPC with the 
help of financial provision of development of human potential, which would determine 
the ways and possibilities of strengthening of the said potentials with consideration of 
general tendencies and real possibilities. In the result of the study the article identifies a 
new vector of theoretical grounds and dominating logic of financial provision of human 
potential as a component of the aggregate financial potential of the country. It grounds 
the determining significance of development of human potential for strengthening the 
aggregate financial potential of the country. It offers a definition of the financial provi-
sion of human potential within the aggregate financial potential of the country as certain 
sources, volumes and forms of financing, which are taken in accordance with possible 
results of the most successful realisation of the said potentials, ensuring increase of their 
cost, revenue from functioning for achievement of positive socio-economic effects and 
development both individual subjects of economy and the country in general in the short-
term and long-term run. Prospects of further studies in this direction is improvement of 
the grounds of analysis of interference of financial provision of development of human 
potential and aggregate financial potential of the country.
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Ефективний розвиток економіки спрямований та 
неможливий без вкладень у людський капітал, що 
є основою національного добробуту. Це підвищує 

соціальноекономічну значущість людського потенціалу 
як елементу сукупного фінансового потенціалу країни. 
Необхідність зміцнення сукупного фінансового потенці
алу України актуалізує розв’язання складних соціально
економічних завдань розвитку, обумовлює значущість 
належного теоретичного й практичного аналізу фінан
сових відносин, формування фінансового забезпечення 
людського потенціалу для послідовного впровадження 
системи ефективного розподілу та перерозподілу фі
нансових ресурсів і грошових фондів, контролю за їх 
ефективним використанням з метою отримання най
більш позитивних з усіх можливих результатів реаліза
ції зазначених потенціалів.

Серед проблем людського потенціалу як складової 
сукупного фінансового потенціалу України саме фінансова 
складова потребує негайного вирішення, тому що одним з 
найвагоміших чинників, що сприяє розвитку й ефектив
ності функціонування та соціальноекономічній резуль
тативності реалізації зазначених потенціалів, є фінансове 
забезпечення людського потенціалу, яке, використовуючи 
фінансовоекономічні важелі підвищення усіх параме
трів функціонування, повинно покращувати соціальний 
і фінансовоекономічний ефекти та успішність розвитку 
як людського потенціалу, так і сукупного фінансового по
тенціалу країни, базуватися на соціальному принципі до
ступності фінансових ресурсів і ринковому принципі сти
мулювання ефективності їх використання. 

Серед вітчизняних науковців, які вивчали теоре
тичні та практичні аспекти фінансового забезпечення як 
соціальної сфери взагалі, так і людського потенціалу зо
крема, слід назвати В. Андрущенка, Л. Антошкіну, Й. Бес
кида, О. Василика, В. Глущенка, А. Гриценка, С. Єфімову, 
Т. Затонацька, Т. Камінську, Л. Лисяк, С. Льовочкіна,  
Я. Радиша, І. Радь, А. Ставицького, І. Чугунова, С. Юрія та 
багато інших. Але, незваєаючи на те, що протягом остан
ніх років значно зросла увага до проблеми фінансового 
забезпечення соціальної сфери і, як наслідок, з’явилася 
велика кількість науковотеоретичних розробок з даної 
проблематики, питання фінансування проектів соціаль
ної спрямованості не втрачають своєї актуальності.

Теорії людського потенціалу розглядали класики 
економічної думки В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, 
Дж. Міль. Людину як особливий вид капіталу розглянуто 
у наукових розвідках Т. Шульца, Г. Беккера, Х. Боуєнома, 
Дж. Кендрика, Л. Туроу, М. Блауга.

Питання розвитку людського капіталу у вітчизня
ній науковій літературі висвітлювалися у працях таких 
науковців, як І. Бажан, О. Грішнова, А.Колот, Г. Лич, Е. Лі
банова, В. Марцин, Л. Шарок, Л. Шаульська та ін.

Проблеми сукупного фінансового потенціалу Ук
раїни розглядали В. Опарін, С. Шумська та ін. З огляду 
на теоретичну і практичну цінність сучасних досліджень 
щодо фінансового забезпечення розвитку людського 
потенціалу слід зазначити, що існує низка проблемних 
питань, які потребують додаткового розгляду, аналізу, 
узагальнення та вирішення. Усе це робить дослідження 
фінансового забезпечення розвитку людського потен

ціалу як складової сукупного фінансового потенціалу 
України актуальним науковим завданням, яке потребує 
найскорішого вирішення. 

Цілі статті полягають у визначенні ролі й значення 
людського потенціалу у складі сукупного фінансового по
тенціалу України; поглибленні теоретичного фундаменту 
фінансового забезпечення розвитку людського потенці
алу як складової сукупного фінансового потенціалу кра
їни; виробленні практичних рекомендацій, спрямованих 
на підвищення ефективності використання й зміцнення 
СФПК за допомогою фінансового забезпечення розви
тку людського потенціалу, що визначить шляхи та мож
ливості зміцнення зазначених потенціалів, враховуючи 
загальні тенденції та реальні можливості фінансування.

Сьогодні людський потенціал є об’єктом дослі
дження багатьох науковців. У першу чергу це 
пов’язано з великою кількістю часто обгово

рюваних науковою спільнотою невирішених проблем, 
що стримують темпи соціального розвитку на нано, 
мікро, мезо та макрорівнях, негативно впливають на 
формування та функціонування сукупного фінансового 
потенціалу країни, гальмуючи його зміцнення: розвиток 
людського потенціалу недофінансовується, він скорочу
ється кількісно, руйнується якісно, не використовуєть
ся ефективно та раціонально, частина його залишаєть
ся в резервному, прихованому стані, не працюючи на 
інте реси зміцнення сукупного фінансового потенціалу 
України. Однією з таких проблем є проблема формуван
ня ефективної системи взаємозв’язку та взаємовпливу 
фінансового забезпечення людського потенціалу та су
купного фінансового потенціалу України.

Розглядаючи становлення та розвиток теорії люд
ського капіталу, В. Білан зауважує, що «досвід останніх де
сятиліть підтверджує те, що людський капітал стає голо
вним джерелом нагромадження національного багатства. 
Професійні, фізичні та інтелектуальні здібності людей 
стають основою ефективного функціонування економі
ки будьякої держави. За оприлюдненими розрахунками,  
у світі нагромаджено 365 млрд дол. людського капіталу 
(для порівняння: природного – 90 млрд дол. (16%); матері
ального (виробничого) – 95 млрд дол. (17%)). Він сконцен
трований переважно в розвинутих країнах: у країнах «сім
ки» і ЄС – 215 млрд дол. (59%), у країнах ОПЕК – 45 млрд 
дол. (12%), тоді як в країнах СНД лише 40 млрд дол. (11%); 
в інших країнах – 65 млрд дол. (18%)» [1, с. 309; 2, с.109].

Також В. Білан свідчить, що «на сьогоднішній час 
частка людського капіталу у високорозвинутих країнах 
складає дві третини національного багатства. У США 
відсоток людського капіталу в національному багатстві 
складає 76 відсотків, у Західній Європі – 74, у Росії – 50. 
В Україні цей показник поки що на рівні 20 відсотків» 
[1, с. 309; 3].

Наведене свідчить, що взаємозв’язок і взаємодія 
розвитку людського потенціалу та зміцнення сукупно
го фінансового потенціалу України залишаються дуже 
слабкими та неефективними. Розвиток людського по
тенціалу у складі сукупного фінансового потенціалу в 
сучасних умовах є некерованим, відбувається хаотично. 
Враховуючи велику кількість проблем, можна очікува
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ти, що економіка України відчуватиме надзвичайно го
стру обмеженість людського потенціалу. 

Продовжуючи наше дослідження, слід зазначити, 
що розвиток людського потенціалу як вагомої 
складової сукупного фінансового потенціалу 

Ук раїни є також найважливішим елементом у забезпе
ченні стійкого зміцнення останнього. Адже людський 
потенціал (на відміну від інших потенціалів) забезпечує 
фізичну реалізацію і супроводження всіх процесів, які 
відбуваються у фінансовоекономічному та суспільному 
житті, а також процесів формування та функціонування 
сукупного фінансового потенціалу країни. Від якісного 
і кількісного складу людського потенціалу, його форму
вання й адекватної вартісної оцінки, функціонування 
(працездатно сті, бажання брати участь у забезпеченні 
власних і су спільних потреб) і використання (відтворен
ня) [4, с. 9] залежить і якість та кількість сукупного фінан
сового потенціалу країни, його зміцнення, а також ефек
тивність функціонування, а отже національний добробут, 
життєздатність й вектор розвитку суспільства й країни в 
цілому як результату реалізації зазначених потенціалів. 

У підтвердження вищезазначеного наведемо дум
ку Д. Полозенка, який, досліджуючи розвиток людсько
го потенціалу, зазначав, що «економічні відносини, на 
відміну від господарської практики, формуються неза
лежно від свідомості людини, яка є їх носієм і активним 
учасником на всіх стадіях виробництва. Людина через 
систему управління регулюванням грошового обігу, 
фінансовокредитного обслуговування, а також шляхом 
впровадження досягнень науковотехнічного прогресу 
та інтелектуального потенціалу впливає на стан еконо
мічних відносин, і на цій основі забезпечуються матері
альні й духовні потреби суспільства» [5, с. 15].

Саме тому в основі наших досліджень сукупного 
фінансового потенціалу країни покладено фінансове за
безпечення людського потенціалу як об’єкта найпиль
нішої уваги. Формування та функціонування сукупного 
фінансового потенціалу країни має прямий позитивний 
або негативний вплив на людський фактор, і навпаки, 
людський потенціал – на всі інші сфери й потенціали.

Здійснюючи економікотеоретичний аналіз безпе
ки людського розвитку, колектив авторів зазначає, що 
«концепція людського розвитку (розвитку людського 
потенціалу) набула особливого поширення в останнє 
десятиріччя ХХ ст. Ідеться про загальноцивілізаційний 
процес зростання людських можливостей – того, що 
люди можуть зробити і чого вони можуть досягти – за 
певного ступеня свободи життєвого вибору. Концепція 
зосереджує увагу на реалізації трьох ключових цілей 
(можливостей) для людини: прожити максимально дов
ге і здорове життя; набути знання, необхідні для активної 
і бажаної діяльності; мати доступ до засобів існування, 
що забезпечують гідний рівень життя у межах людських 
доходів і споживання. Лише на такій трикомпонентній 
базі виникають політичні і соціальні свободи, гарантії 
захисту людських прав. Людський розвиток є метою і 
критерієм розвитку суспільства» [6, с. 5]. 

Розвиток людського потенціалу завжди потребує ре
сурсних вкладень, адже його кількість та якість залежать 

від забезпеченості матеріальнотехнічними, трудовими, 
фінансовими ресурсами та від їх ефективного викорис
тання. Це означає, що проблеми ресурсного забезпечення 
розвитку людського потенціалу завжди актуальні для дер
жави, для всього суспільства та кожного громадянина.

Формування й розвиток людського потенціалу як 
складової сукупного фінансового потенціалу країни – 
це процес постійного його відтворення і поновлення 
кількісного та якісного складу, яке, у свою чергу, забез
печується ефективним функціонуванням сукупного фі
нансового потенціалу країни. У процесі функціонування 
та відтворення людського потенціалу кінцевим етапом є 
його використання, ефективність якого значною мірою є 
результатом формування, розподілу, функціонування су
купного фінансового потенціалу країни. Приєднуємось до 
думки І. Давидової, яка, досліджуючи реалізацію інтелек
туального капіталу, зазначила, що «на відміну від матері
альних товарів, що підлягають зносу, мають тенденцію до 
знецінення в процесі їх використання, вартість викорис
таного, реалізованого людського потенціалу зростає, але 
знецінюється при недовикористанні» [7, с. 180]. 

Тож, головним завданням функціонування люд
ського потенціалу є забезпечення його ефектив
ного використання та розвитку у складі сукупно

го фінансового потенціалу країни. 
Але на формування та функціонування людсько

го потенціалу як складової сукупного фінансового по
тенціалу впливає багато умов. Розкриваючи механізми 
взаємодії кадрових агентств і підприємств в контексті 
формування трудового потенціалу, Л. Степанова визна
чає такі загальні соціальноекономічні умови [8, с. 265]:

 рівень життя населення;
 державна демографічна політика та заходи 

щодо соціального захисту;
 система ринкових відносин, наявність безробіття;
 приватизація, структурні зрушення в економі

ці, розвиток нових форм господарювання;
 загальна культура, традиції та господарські цін

ності народу.
До зазначеного додамо, що фінансове забезпечен

ня розвитку людського потенціалу як складової сукуп
ного фінансового потенціалу країни є складною, надзви
чайно вагомою за обсягом і впливом на модернізацію 
економіки України та зміцнення зазначених потенціалів 
проблемою, що вимагає використання як усіх можли
вих механізмів фінансового забезпечення, так і задіяння 
всіх елементів і складових. 

У науковій літературі часто розглядаються дефіні
ції фінансового забезпечення, аналізуються особливості 
організації фінансування галузей економіки, пропону
ються різноманітні моделі фінансового забезпечення, 
поширення дії, зростання значення та впливу фінансів 
на соціальноекономічний розвиток держави. У най
більш узагальненому та загальноприйнятому визначен
ні фінансове забезпечення трактують як один з методів 
фінансового механізму, що забезпечує покриття витрат 
за рахунок визначення джерел, обсягів і форм фінансу
вання, для подальшого розвитку й досягнення визначе
них соціальноекономічних цілей.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

303БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2013
www.business-inform.net

Так, розглядаючи теоретичні підходи до визна
чення фінансового забезпечення, автори підручника 
«Гроші. Фінанси. Кредит» Г. Кірейцев, М. Александрова,  
С. Маслова ширше підходять до визначення та зазна
чають, що «фінансове забезпечення полягає у виділенні 
певної суми фінансових ресурсів на розв'язання окремих 
завдань фінансової політики. При цьому розрізняють за
безпечувальну і регулятивну його дію. Забезпечувальна 
дія проявляється у встановленні джерел фінансування, 
тобто покриття повсякденних потреб, і характеризує па
сивний вплив фінансового забезпечення. Регулятивна дія 
здійснює вплив через виділення достатніх коштів і через 
конкретну форму фінансового забезпечення характери
зує активний вплив фінансового забезпечення» [9].

Фінансове забезпечення розвитку людського по
тенціалу як елементу сукупного фінансового 
потенціалу країни повинно сприяти матеріаль

ному, духовному і культурному розвитку людини, фор
муванню її прогресивного світогляду. У цьому контексті 
вкрай важливо розглядати сукупний фінансовий потен
ціал країни через призму його ролі у формуванні нової 
людини, а не вбачати у ньому вирішення лише спожи
вацьких потреб. Зміцнення сукупного фінансового по
тенціалу країни передбачає розширення обсягу його ви
користання у соціальному секторі економіки на розви
ток людського потенціалу, роль якого трансформується 
в значне джерело формування та зміцнення сукупного 
фінансового потенціалу країни.

Досліджуючи людський капітал, його критерії 
оцінки й індикатори економіки знань, М. Осійчук ви
значив «людський капітал як сукупність показників, що 
охоплюють основні якісні критерії розвитку суспільства 
й кожного громадянина, в тому числі у сфері освіти, на
уки, охорони здоров'я» [10, с. 33]. Але, на нашу думку, 
розглядаючи фінансове забезпечення розвитку люд
ського потенціалу як складової сукупного фінансового 
потенціалу країни, слід обов’язково визначати й кількі
сні критерії, за допомогою застосування яких стає мож
ливим порівняльний аналіз вкладень та результатів.

Виходячи з усього вищезазначеного, запропо
нуємо визначення фінансового забезпечення розвитку 
людського потенціалу у складі сукупного фінансового 
потенціалу країни. Фінансове забезпечення розвитку 
людського потенціалу як складової сукупного фінансо
вого потенціалу України – це певні джерела, обсяги та 
форми фінансування, що визначені у відповідності до 
можливих результатів якнайліпшої реалізації зазначе
них потенціалів, забезпечуючи зростання їх вартості, 
доходу від функціонування задля досягнення позитив
них соціальноекономічних ефектів й розвитку як окре
мих суб’єктів економіки, так і країни загалом у найближ
чій та довгостроковій перспективах.

Тобто, якщо людина є головною рушійною силою 
суспільства, сукупний фінансовий потенціал повинен 
забезпечувати зростання фінансового забезпечення 
розвитку людського потенціалу, використовуючи яко
мога більший спектр складових і різноманітних форм.

На нашу думку, запропоноване визначення є функ
ціональним теоретичним підходом, застосування якого 

підвищить ефективність функціонування як людсько
го потенціалу, так і сукупного фінансового потенціалу 
краї ни, та стане основою для розробки засад аналізу 
взаємовпливу фінансового забезпечення на можливості 
реалізації зазначених потенціалів.

Фінансове забезпечення розвитку людського по
тенціалу як елементу сукупного фінансового 
потенціалу України слід зорієнтувати на сучасні 

державні, суспільні та індивідуальні потреби, на функціо
нування зазначених потенціалів як системи у відповід
ності до вимог підвищення якості життя. Тому необхідно 
розглядати й аналізувати джерела і обсяги формування 
фінансового забезпечення розвитку людського потен
ціалу, механізми його розміщення та використання, до
сліджувати зв’язок фінансового забезпечення з резуль
татами розвитку та зміцнення зазначених потенціалів 
як на системному рівні, так і на суспільному, державно
му, виробничому, індивідуальному, а також активізувати 
фінансовоекономічні стимули зміцнення, створені шля
хом вибору та конкретизації цільових орієнтирів фінан
сування. Досліджуючи регіональні проблеми збереження 
та розвитку трудового потенціалу в умовах глобальної 
кризи, М. Семикіна вважає, що, враховуючи необхідність 
комплексних багаторівневих заходів і потребу в залученні 
різноманітних економічних, фінансових, соціальних, ор
ганізаційних важелів, має бути розроблена стратегія збе
реження та розвитку трудового потенціалу [11, с. 9 – 10].

Ключове значення, на її погляд, мають такі заходи 
[11, с. 9 – 10]:

 кардинальне поліпшення стану охорони здо
ров’я, проведення всеохоплюючої діагностики 
та профілактичних заходів щодо збереження 
здоров’я та утвердження здорового способу 
життя, вдосконалення стимулювання праці ме
дичних працівників;

 модернізація існуючих і створення нових при
вабливих робочих місць;

 соціальноекономічна підтримка молодих сімей 
(пільгові кредити на житло, сприяння у працев
лаштуванні, гарантії місця в дитячих садках);

 максимальне залучення працездатного насе
лення до легальної трудової діяльності в еконо
міці країни, ефективне та раціональне викорис
тання наявного трудового потенціалу на основі 
реструктуризації економіки;

 заохочення людей похилого віку до активної 
трудової діяльності, створення для цього спри
ятливих умов і режиму праці з гнучким графі
ком роботи;

 більш повне використання трудового потенціа
лу осіб з обмеженими фізичними можливостя
ми за рахунок створення дистанційних робочих 
місць;

 забезпечення керованості освітньопрофесій
ним розвитком населення з урахуванням по
треб національного ринку праці та перспектив 
інноваційних зрушень в економіці;

 реформування системи профтехосвіти з ураху
ванням перспективних потреб економіки країни;
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 формування замовлень на підготовку кадрів з 
гостродефіцитних спеціальностей, сприяння 
впровадженню госпрозрахункових відносин 
між підприємствами та навчальними заклада
ми в питаннях підготовки фахівців;

 забезпечення гарантій першого робочого місця 
для випускників навчальних закладів.

Поділяючи цю думку, слід її доповнити та зазна
чити, що:

 ключове значення для вирішення зазначених 
проблем має фінансове забезпечення реалізації 
зазначених заходів, спрямування ресурсів, за
пасів, засобів усіх складових сукупного фінан
сового потенціалу України на розвиток люд
ського потенціалу;

 перелік заходів фінансового забезпечення роз
витку людського потенціалу як вагомого еле
менту сукупного фінансового потенціалу краї
ни потребує поширення, детального аналізу, 
визначення пріоритетності заходів з урахуван
ням співвідношення фінансового забезпечення 
до можливих найліпших результатів реалізації 
зазначених потенціалів;

 зазначений підхід треба реалізовувати у масш
табах усієї країни та сукупного фінансового по
тенціалу.

Таким чином, результати дослідження засвідчили 
необхідність розробки та прийняття певних за
ходів оптимізації фінансового забезпечення збе

реження та розвитку людського потенціалу як вагомого 
елементу сукупного фінансового потенціалу України, 
враховуючи співвідношення вкладень та найефективні
ших результатів реалізації зазначених потенціалів. Спря
мування фінансового забезпечення розвитку людського 
потенціалу у певних напрямах дозволить вирішити низ
ку проблем сукупного фінансового потенціалу України:

 суспільну за допомогою поліпшення та реаль
ного, а не декларованого, розвитку людського 
потенціалу, а отже зміцнення сукупного фінан
сового потенціалу країни як основи національ
ного добробуту;

 ресурсну за допомогою привернення додатко
вих матеріальних, фінансових та інших видів 
ресурсів, запасів, засобів всіх складових су
купного фінансового потенціалу. Саме належ
не ресурсне забезпечення розвитку людського 
потенціалу дозволяє створити фундамент для 
кількісного та якісного його формування та 
функціонування, а отже розвитку;

 управлінську за допомогою спільного впливу та 
спрямуванню зусиль на використання ефектив
ніших фінансових методів управління для забез
печення вищих показників ефективності функ
ціонування людського потенціалу як елементу 
сукупного фінансового потенціалу країни;

 наукову за допомогою появи нових напрямків 
розвитку в національному, міжнародному і гло
бальному масштабах в умовах глобалізації та 
інтернаціоналізації капіталу.

Фінансове забезпечення розвитку людського по
тенціалу та його ефективне використання у складі су
купного фінансового потенціалу стає стратегічною ме
тою України для забезпечення стабільно високих темпів 
соціальноекономічного зростання, піднесення добробу
ту громадян, усебічного розвитку суспільства та країни.

ВиСНоВки
Фінансове забезпечення розвитку людського по

тенціалу пов’язано з певними особливостями, зумовлени
ми формуванням та функціонуванням сукупного фінан
сового потенціалу України. Стійке соціальноекономічне 
зростання і стабільність може гарантувати тільки міцний 
людський потенціал як складова сукупного фінансового 
потенціалу, а отже, і як засіб, мета й критерій розвитку 
країни. Без цього не буде зміцнення сукупного фінансо
вого потенціалу України, неможливо сформувати добро
бут та досягти високих стандартів життя.                  
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эффективность налоговых РефоРм в контексте особенностей поведения 
налогоплательщика в укРаине

яСТреБоВа а. С.
УДК 330.4: 336.225.025.2

ястребова а. С. Эффективность налоговых реформ в контексте особенностей поведения налогоплательщика в украине
Статья посвящена анализу последствий налоговой реформы в Украине и причин ее неэффективности. Дана оценка основным особенностям налоговых преоб-
разований в Украине в последние годы; показано, что налоговая система может считаться либеральной. Среди причин тенизации украинской экономики названо 
оппортунистическое поведение налогоплательщиков и других участников налоговых отношений. Предложен комплексный подход к моделированию поведения 
налогоплательщика. Сделан вывод о том, что моделирование налогового поведения и налоговых реакций экономических агентов в Украине, выявление вероятно-
стей тех или иных налоговых стратегий при различных схемах поведения представителей налоговых органов, экспериментирование с различными типами нало-
говых, экономических и неэкономических рычагов влияния на рациональный выбор плательщика позволит выявить ряд условий, которые позволили бы сместить 
мотивации экономических агентов в сторону добросовестной уплаты налогов. А отказ от девиантного налогового поведения станет гарантом детенизации 
экономики Украины и повышения эффективности налоговой системы.

Ключевые слова: поведение налогоплательщика, тенизация, налоговые реформы, моделирование налогового поведения.
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Ястребова Г. С. Ефективність податкових реформ у контексті  

особливостей поведінки платників податків в Україні
Стаття присвячена аналізу наслідків податкової реформи в Україні й причин 
її неефективності. Дано оцінку основним особливостям податкових перетво-
рень в Україні в останні роки; показано, що податкова система може вважати-
ся ліберальною. Серед причин тінізації української економіки назване опортуніс-
тичне поводження платників податків й інших учасників податкових відносин. 
Запропоновано комплексний підхід до моделювання поводження платника 
податків. Зроблено висновок, що моделювання податкового поводження й по-
даткових реакцій економічних агентів в Україні, виявлення ймовірностей тих 
або інших податкових стратегій при різних схемах поводження представників 
податкових органів, експериментування з різними типами податкових, еко-
номічних і неекономічних важелів впливу на раціональний вибір платника до-
зволить виявити ряд умов, які дозволили б змістити мотивації економічних 
агентів убік сумлінної сплати податків. А відмова від девіантного податко-
вого поводження стане гарантом детінізації економіки України й підвищення 
ефективності податкової системи.

Ключові слова: поведінка платника податків, тінізація, податкові реформи, 
моделювання податкової поведінки.
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Yastrebova A. S. Efficiency of tax Reforms in the Context of Specific Behaviour  

of a Tax Payer in Ukraine
The article is devoted to analysis of the tax reform in Ukraine and reasons of its 
inefficiency. It assesses main specific features of tax transformations in Ukraine in recent 
years and shows that the tax system could be considered liberal. It names opportunistic 
behaviour of tax payers and other participants of tax relations among the reasons of 
the shadow economy in Ukraine. It offers a complex approach to modelling tax payer’s 
behaviour. It makes a conclusion that modelling tax behaviour and tax reactions of 
economic agents in Ukraine, detection of probabilities of different tax strategies with 
different schemes of behaviour of representatives of tax bodies, experimenting with 
different types of tax, economic and non-economic levers of influence upon the rational 
choice of the payer would allow detection of a number of conditions, which would 
have allowed shifting motivations of economic agents towards conscientious payment 
of taxes. And retreat from the deviant tax behaviour would become a guarantor of 
unshadowing of the Ukrainian economy and increase of efficiency of the tax system.

Key words: tax payer behaviour, shadow economy, tax reforms, modelling tax 
behaviour.
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