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Фінансова криза, що суттєво ускладнила економічні відноси-
ни на всіх рівнях їх функціонування та між усіма їх учасниками
як у національних, так і міжнародних масштабах, укотре загост-
рила питання про місце і роль держави у запобіганні виникненню
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таких криз, а в ширшому підході — в перспективах економічного
розвитку. У цьому контексті, зважаючи, що основними важелями
впливу держави на розв’язання тих чи інших соціально-еконо-
мічних питань є фіскальні та відповідно до потреб урахування іс-
нуючих реалій, знову постало питання ефективності фіскальних
важелів щодо формування умов максимізації позитивних і міні-
мізації негативних явищ у соціально-економічному розвитку.

Різні аспекти використання фіскальних важелів для розбудови
суспільного життя завжди були предметом досліджень наукової
спільноти. На усіх етапах розвитку економічної системи їх потен-
ціал посідав визначальне місце не лише як інструмент регулю-
вання, а одночасно й джерело економічного зростання, зважаючи
на взаємозалежність і взаємообумовленість таких напрямів вико-
ристання даних інструментів. Вагомий внесок у дослідження по-
тенціалу інструментів фіскальної політики зробили вчені В. Анд-
рущенко, О. Василик, В. Вишневський, С. Буковинський, В. Ге-
єць, О. Данілов, Ю. Іванов, І. Луніна, П. Мельник, С. Онишко,
В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, Л. Тарангул, В. Тропіна,
В. Федосов та інші. Незважаючи на ґрунтовний аналіз зарубіж-
ними і вітчизняними науковцями фіскальної проблематики, завж-
ди існував досить широкий перелік проблем, що не мали або од-
нозначного трактування їх сутності, або залишали значні прога-
лини у розумінні конкретних кроків щодо їх практичного роз-
в’язання. До сьогодні немає єдиної думки щодо поняття фінансо-
вих ресурсів, їх змісту, джерел формування. Це стосується й ро-
зуміння інструментарію, що використовується державою в про-
цесі регулювання нею окремих процесів соціально-економічного
розвитку суспільства. Зокрема, існує розмаїття думок щодо сут-
ності фінансових важелів, фінансових стимулів, механізму їх ви-
користання. У сучасних умовах, з огляду на окреслені вище
проблеми, постало ряд нових завдань, які потребують в окре-
мих випадках поглиблення загальноприйнятих трактувань, а в ін-
ших — навіть перегляду усталених підходів. Особливо це торка-
ється бюджетних і податкових важелів, що за покладеними на
них функціями відіграють вагоме місце в системі фіскального ре-
гулювання процесів протікання та протидії наслідкам фінансової
кризи.

Тому метою даної статті визначено пошук джерел ефектив-
ності фіскальної політики із метою максимізації позитивних і мі-
німізації негативних явищ у соціально-економічному розвитку
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країни. Хоча в переліку провісників кризових явищ безпосеред-
ньо виділяється лише значний бюджетний дефіцит [2, с. 556—
559], без сумніву, й інші бюджетно-податкові індикатори розвит-
ку національної економіки посідають значно вагоміше місце се-
ред інших показників, здатних спровокувати чи посилити потуж-
ність кризових явищ. Про це можна зробити висновок, уже вихо-
дячи із ролі держави, що відводиться їй у виникненні та по-
доланні криз. Зокрема, на відсутність активної позиції держави
як чинника, що разом з іншими зумовив нагромадження серйоз-
них системних суперечностей у фінансовій сфері, звертається
увага в дослідженнях, присвячених визначенню її місця в розвит-
ку національних економік [6, с. 14—15]. Досить також поглянути
й на узагальнені підходи світової економічної думки і практики
щодо виходу із кризи. Незважаючи на їх полярність, їх конкретні
заходи містяться саме в площині фіскальних інструментів. Перша
концепція кейнсіанська Дж. Стігліца, друга альтернативна О. Блан-
карта, що підтримується МВФ. Згідно з першою, вважається зро-
стання бюджетного дефіциту, емісії грошей, масштабне фінансу-
вання державних програм, що в перспективі повинно стримати
рецесію та пожвавити ділову активність. Сьогодні цими рецепта-
ми користуються зокрема уряди Китаю та Індії, нарощуючи ін-
вестиції в соціально-економічні проекти. Адекватним проявам
кризи визнається реформування за кейнсіанською концепцією
лише в стабільних економіках, зокрема таких, як Китай, Індія.
Друга концепція, викладена в документі «Fiscal Policy for the
Crisis» ( 2008 ), обґрунтовує необхідність обмеження бюджетних
інвестицій, скорочення боргової залежності країн, «заморожу-
вання» багатьох соціальних програм, диверсифікації фіскальної
політики тощо.

Фінансові кризи, які переживала Україна за роки незалежнос-
ті, розпочиналися з кризи державних фінансів. Унаслідок змен-
шення надходжень до державних фондів країна не в змозі була
вчасно здійснювати платежі за взятими на себе зобов’язаннями і
перед внутрішніми, і перед зовнішніми кредиторами. Це призво-
дило до стрімкого поглиблення негативних процесів у бізнес-
середовищі, зростання інфляції та поширювало кризу на корпо-
ративні фінанси і доходи громадян. Завершення фінансової кризи
в країні відбувалося лише після адекватних змін у сфері держав-
них фінансів і відновлення платоспроможності державного сек-
тора. Таким чином, постає завдання першочергового теоретично-
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го з’ясування сутності й меж використання як бюджетних, так і
податкових важелів у загальній системі державного регулювання
процесів, що охоплюють розв’язання як економічних, так і соці-
альних проблем, оскільки фінансова криза торкнулася і економіч-
ної, і соціальної сфер суспільного життя. Подібна постановка пи-
тання зумовлена тим, що не всі вчені поділяють можливість за-
стосування фіскальних інструментів до всіх сфер суспільного
життя. Особливо це торкається податкових важелів, в яких часто
переважає економічний аспект. Наприклад, побутує думка, що
«забезпечення соціальної підтримки… взагалі не має відношення
до податків, а належить до функції державного бюджету» [3,
с. 164].

Незважаючи на взаємопов’язаність фіскальних інструментів,
з’являється все глибше усвідомлення того, що вони характеризу-
ються відносною самостійністю і специфікою щодо сфер їх вико-
ристання. Тому намагаючись проводити послідовну фіскальну по-
літику важливо її зміцнювати обґрунтуванням відмінностей і прак-
тичною реалізацією взаємозв’язку бюджетно-податкових важелів
щодо економічних і позаекономічних сфер суспільного життя,
що також становить важливе джерело їх ефективної реалізації.

При всій важливості перерахованих джерел підвищення ефек-
тивності фіскальної політики держави вони не здатні дати очі-
куваного ефекту через відсутність адекватного теоретичного об-
ґрунтування вихідних понять та термінів, а також, зважаючи на
їх багаточисельність, відповідної систематизації. Такий висно-
вок пояснюється тим, що сьогодні в науковій літературі поши-
рена існуюча неоднозначність підходів до переліку фіскаль-
них інструментів, що використовуються у вітчизняній практиці
(табл. 1).

Можна дискувати із окремими положеннями, наведеними в
табл. 1, однак, багато із них ілюструють саме неадекватне трак-
тування деяких понять і, наприклад, В. Базилевич вважає, що
фінансові важелі — це конкретні форми здійснення процесів
розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту та
національного доходу, а саме: податки, збори, обов’язкові пла-
тежі, проценти за кредит, дотації, субсидії, субвенції, штрафи
тощо [1, с. 20]. Зведення змісту сутності фінансових важе-
лів тільки до перерозподілу валового внутрішнього продукту є
спрощеним, необхідно обов’язково враховувати мету такого
розподілу.
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Таблиця 1
ВІДМІННОСТІ У ПІДХОДАХ ДО ПЕРЕЛІКУ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ

ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ

Перелік важелів що входять
у групу бюджетно-податкових важелів

Авторська позиція
та літературне джерело

Податкова і видаткова політика фі-
нансування бюджетного дефіциту
тощо

Золотько І. А. Податкова система /
Золотько І. А. — Режим доступу:
http://readbookz.com/book/115/3023.html

Структура видаткової частини бю-
джету та податки, вплив яких реалі-
зується через ставки оподаткування і
механізм селективного визначення
об’єктів пільгового оподаткування

Турчанинова Т. В. Роль государства в
экономическом и социальном разви-
тии общества / Т. В.Турчанинова,
В. Е. Храпов // Вестник МГТУ. —
2007. — Т. 10. — № 3. — С. 490—495

Структура доходів і видатків бю-
джету

Льовочкін С. В. Макрофінансова ста-
білізація в Україні у контексті еко-
номічного зростання: автореф. дис.
на здобуття наук. ступ. док. ек. наук:
спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий
обіг, кредит» / С. В. Льовочкін. — Ре-
жим доступу: www.nbuv.gov.ua/
articles.

Бюджетний кредит, субсидії і субвен-
ції, пільги по податках і зборах, спе-
ціальні податкові режими, зміни
строків сплати податку

Горст М. Налоговые и бюджетные
инструменты промышленной поли-
тики (законодательный аспект): ана-
литическая записка / Горст М.; Инс-
титут комплексных и стратегичес-
ких исследований. — Режим досту-
па: www.icss.ac.ru

Джерело: [10 c. 46].

Із наведеної таблиці виявляється, що засобом реалізації полі-
тики є механізм, який, у свою чергу, діє за допомогою інструмен-
тів і важелів.

Узагальнюючи результати теоретичних напрацювань у сфері
дослідження ефективності фіскальної політики, доцільно класи-
фікувати бюджетно-податкові важелі (табл. 2).

Як свідчить наведена таблиця, фінансова практика має вели-
кий арсенал бюджетно-податкових важелів, більшість яких вико-
ристовується в Україні. І разом з тим їх регуляторний вплив за-
лишається недостатньо реалізованим, у тому числі й для усу-
нення негативних наслідків фінансової кризи. Тобто завдання по-
лягає не у розширенні переліку фіскальних інструментів, а саме у



Формування ринкової економіки. 2011. № 26

215

підвищенні їх результативності. Про це може свідчити, зокрема,
факт невикористання важелів інвестиційного спрямування, що
закладають основи економічного розвитку й зростання.

Таблиця 2
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Важелі Види Підвиди
Застосування
в Україні (+),
відсутність (–)

Бюджетний кредит +-
Бюджетні інвестиції +
Субсидії, субвенції, дотації +Бюджетні

видатки Структура видатків (питома вага
видатків на економічний розвиток,
соціальні програми)

+

Розмір дефіциту +Бю
дж

ет
ні

 в
аж

ел
і

Бюджетний
дефіцит Спосіб фінансування дефіциту +
Податкові
ставки Податкове навантаження +

Інвестиційний податковий кредит -
Інвестиційна податкова знижка -
Зниження ставки оподаткування +
Зменшення величини об’єкта опо-
даткування +

Податкові канікули -
Звільнення від оподаткування ок-
ремих операцій +

Податкові
пільги

Звільнення від оподаткування ок-
ремих платників податків +

Спрощена система оподаткування +Альтерна-
тивні ре-
жими опо-
даткування

Спеціальні (вільні) економічні зони +

Відстрочення платежу +Зміна стро-
ків сплати
податків Розстрочення платежу +

Штрафи +
Пеня +

П
од
ат
ко
ві

 в
аж

ел
і

Податкові
санкції Відміна пільгового режиму опода-

ткування +

Джерело: [10, c. 47].
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У зв’язку з цим особливого значення набуває співставлення
потенційних можливостей фіскальної політики із проблемами,
які потребують першочергового вирішення. Незважаючи на оче-
видність такого висновку, на жаль, втілити зазначені думки не
можна, оскільки у вітчизняній практиці не проводиться регуляр-
ний моніторинг результативності застосовуваних бюджетно-по-
даткових важелів. Як засвідчує сучасна ситуація, подібний моні-
торинг повинний здійснюватися не лише із урахуванням внут-
рішніх, а також зовнішніх факторів з метою мінімізації ризиків,
що виникають через інтеграційні та глобалізаційні процеси у сві-
товій системі господарювання.

Таким чином, переорієнтації потребує власне методологія за-
стосування фіскальних інструментів у практиці розв’язання соці-
ально-економічних проблем. Зважаючи, що бюджетно-податкові
важелі — це конкретні методи і способи реалізації цілей бюджет-
но-податкової політики (фіскальної політики), для забезпечення
їх ефективності першочергового значення набуває обґрунтування
цілей та мети фіскальної політики, реалізацію яких покликані за-
безпечувати бюджетно-податкові важелі. Крім того, така методо-
логія повинна ґрунтуватися на чіткому концептуальному розу-
мінні регулятивного значення фіскальної політики, методу конк-
ретної спрямованої дії, що однак не допускає нехтування її ваго-
мим значенням як джерела формування фінансового потенціалу.
У підсумку врахування запропонованих положень слугуватиме
розв’язанню надскладного завдання мінімізації негативних на-
слідків кризових явищ і максимізації позитивів для відновлення
економічного зростання.
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ФІНАНСОВА КРИЗА: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ,
ЗАХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ

АНОТАЦІЯ. Представлено аналіз сутності конфлікту між фінансо-
во-банківською системою України і населенням, причини загост-
рення цього конфлікту та його наслідки. Запропоновано шляхи по-
долання конфлікту фінансових інтересів, зокрема через створення
моделюючого скорингового комплексу нового покоління для міні-
мізації кредитних ризиків кредитора та позичальника.
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