
Полчанов А.Ю. , к.е.н., доц., 

доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Житомирський державний технологічний університет 
 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Трансформація національної економічної системи під впливом військових конфліктів передбачає зміну руху 

фінансових ресурсів як всередині країни, тобто між органами державної та місцевої влади, суб’єктами 

господарювання та громадянами, так і на міжнародному рівні – між різними державами, наднаціональними 

об’єднаннями, світовими організаціями. Саме в таких умовах особливої актуальності набуває дослідження 

фінансового потенціалу держави як однієї з детермінант успішного постконфліктного відновлення. 

Перспективи залучення коштів керівництвом країни тісно пов’язані із процесами політичної перебудови, що 

найбільш яскраво спостерігалось у розвитку ринкових відносин у посткомуністичних країнах Європи, зокрема 

Балканських країн, становленні незалежних центральних банків. Суттєвим є вплив фінансового потенціалу на 

вирішення гострих проблем у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту найбільш постраждалих осіб. 

Цілком ймовірним є зниження потреби у фінансування постконфліктного відновлення за умови стабілізації 

військово-політичної та економічної, а також об’єктивної оцінки завданих бойовими діями збитків. При цьому можна 

припустити, що обсяги допомоги міжнародних донорів, скоріш за все, будуть скорочуватись у довгостроковій 

перспективі, з огляду на що, зростає важливість мобілізації ресурсів за рахунок внутрішніх джерел.  

Критичний аналіз публікацій з даної тематики дозволив визначити два основні блоки фінансової політики 

держави: 

1) політика на фінансовому ринку, пріоритетним завданням якої стабілізація національної грошової одинці; 

2) політика у сфері мобілізації та використання централізованих грошових фондів, орієнтована на стимулювання 

економічного зростання. 

Такий підхід дозволяє врахувати рівень впливу на економічний розвиток та незалежність таких державних 

установи як центральний банк та уряд. 

За результатами вивчення світового досвіду можна стверджувати про необхідність координації дій уряду та 

центрального банку у перші постконфліктні роки. На нашу думку основою для такої взаємодії в Україні може стати 

функціонуюча Рада фінансової стабільності, що зараз включає представників НБУ, Міністерства фінансів, профільних 

національних комісій та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

Таким чином, фінансовий потенціал країн, постраждалих від бойових дій, порівняно з іншими державами, 

знаходиться у специфічних умовах. Саме він виступає вихідною точкою для розробки та реалізації фінансової 

політики та окремих її складових, спрямованих на подолання економічних наслідків військового конфлікту. 

В цілому для постконфліктних країн характерним є високі очікування щодо зовнішньої підтримки процесів 

економічного відновлення, разом з тим вирішальну роль у подолання наслідків бойових дій на встановленні миру 

відіграє ефективне використання внутрішніх ресурсів та наявних можливостей.  

Роль фінансового потенціалу держави у постконфліктному відновленні полягає в тому, що саме на його основі 

формується фінансова політика, спрямована на забезпечення економічного зростання. Такий вплив відіграє важливе 

значення для підтримки політичних трансформацій, підвищення рівня національної безпеки та вирішенням 

соціальних проблем. 
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