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З) релилюзнь1й корилор - создан дл.я развІmіЯ религиозного iyp1 ма: 

4 шел:ковьrй пуrь - расположен на историч ско. f t ~ «Ш :ж вого mтю 

развwmя ко1)'ризма, а также зимней rуристнческ й 1rnфрастр) кrурЬІ pen1 на: 

5) коридор Черного моря - ус1 іUіЯ направлеНЬІ на разв1m1 в~ 

которого будет соединять прибреЖНЬІе города странь1: 

6) ru1aтo коридора - вкточает в себя пейзажи и прнбрежную ~ :ry~: 

7) куль'І)'рЯЬІЙ корrщор-расrюложеm-ІЬІЙ на Европе11 ко t крь~.;1 f~ 

устойчивого обществеmюго разв1mtя. о.·ранеюtя І\) .1Ьтурноrо на 

fеЖА-ульrурного диалога. 

Вьmод: rocy арств щ1ая пommtкa в фере f) риз ta Т) реuк 11 Р r~ б.11001 

всестороннюю подцержку и стимулирование разв1mІЯ пре.:хприю аrельс ·ой 

становлсЮІе преференций, бюджетньІХ субс11дпн. на.1оговь~х канн1'.') .1. .1Ьrотн го 

главной особеmюС11>ю является после .. 10вате.~.ь11ая 
олгосроч:ную перспекnm • наделение широКИ\Ш rюлно ІОЧJОС\ІИ орган в 

определения основних прию.о.mов в раз. tещ нни про;хукnmНЬL\ 

политики реrnОІІаJО>НОГО разв~mtя для курорmьrх терр1пор1 . 
иифрастр юурь1, до контроля результатов де.ятельносп1 бьектов прелпршu 

пьгr реаmuации государственной no.1Jmoo1 Т) peru<o 1 Р 11) -:ппш в ) 'ра.І 

nолезен дпя создания благоприяrnьr< с.ловий разв~mtя 1урю. ta. прив.11:ч ю вю 

rуристов с познавательнь1ми. лечебно-оц ровю-ельНЬІ)Ш. к 11..:~х:и 
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БЮДЖЕТНА СИ Е В ОНТ К І ТР Ф Р. L ІЇ 
ЕКОН )1ІЩІ0ГО Р ЗВІПК". 

В у ю.ва: факшчно зав ршення проu ) фор f}'ВЗНЮІ ін 

ек н 1ічної систе.ш в Україні вона почина ф:ющіоІІ)ВЗ'Пf д.1Я .:i 

завдань пов' язаних із nеретвореFПUІ.м країmt на кою--') реtп про t ЖН) 

тови: відносин.. що передбача 

друге. В~1Хід на рівень ропей ької систе ш соuі~ІЬНИХ стшиартів і. пл-т......т-r '14"\\111П\'~'m" 

формальt& інсnлуrів в сі, ·фера;· у п~tьного >"-'1П111. що rapaнryвan 

силою звич:ки.. традиuії. які н завжди за С) тnо та фор • проЯВ) 
сьогоднішнього дня. 

Значна ча пtна перехідних npioprrrernиx цией rран фор. tarri пю 
реалізована. Серед них южна назваш такі. ЯІС за- n ч ння 
перетворень, кардинапьних з tЇJ.f у исте. ti ві.:Jн ю1 в..~а н n: з іна 

реrутованн.я економіІ<И: розвиток КОНЛ')'J)е•Wії на о нові роз;~ержав.:1е1rnя і 
систе ш am1 юноn льного реr)'люва~шя тощ . Однак. 
сфор~rльова такі, як ф р. ·вання еф ю1mної и . ш сп :rш на 

залучення інвесnщій, па амперед. в прі p1mmri га;~ зі Юl) ки та 1 

еконо. 1ічноrо розвитку націошt1tьної еконо 1ію1 та нової но 

соuіальної політики~ фор. f}'ВЗНЮІ нової якосrі зовніmньое~ н . uчш · в· 
п сттрансфор tauiйнoro розвшку еконо. tію1 України. в.-~а н rоrожні із 

функціонування економію~ розвинених крат. ;хоп 

перехідного nеріо.цу. 
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ICJa.]J{OЇ стру~...-rури стратеrічюіХ. ОТ>k"е пріоритетних.. ці.лей передбачає не 

п ної ~~ежі.. зростання еконо~1ічної ролі та функцій держави. До речи 
ОЗВО.lJІЄ po1r;uo,an1 іі не лИllle як «обов'язок. коло діяльності, 

· за.1ежну ~ ~ ве.:~. ЯЮі змінюєrься внаслідок зміни іншої 
1 3РТ) • У RаШ І) ВІша.:(1'.')' й.ІС'ТЬСя про з~rін)" розвиток, розширення 

,.,.,._ . ..,г.-.,"" фnІаНСОІІОЇ. ф
0

сm1Ь00і лодаnювоі бю..:.океnюї пo.:rinU<И держави у зв'язку з складне1тям 

~~.., 'УЗ uiJ ей поспрансфор ta1.ili1нoro nepio~. Зш.-ре~rа. сл.ід остаточно розв 'язати 
ієнm.uіі фіСЮL"ІЬНОЇ по.Аітики. «яка безпосередньо пов 'язана з визначенням і 

ін.ансово-бю.:~:жетної па:Пшки" а;1е й. наса.\mеред. із усвідомлешurм того. які 
rічн ї пo:rinuш. прюршеті rалузі націона."ІЬ110ї економіки, нріориrепu 

І) пі.:примувати за .:юnо~юrою цих CJJtM)JIIOIOЧИX функцій. ~Іи не южемо 

· вважаюrь" що сучасна про\1ислова тюлjтика мас буrи пов"язана 
із • снсrе\ІИ стю1улів для розв1-fТh)' різних про. rnслових сеКJорів без 

-.rn'l'Y'"'Т'-"nT"n ~и::rі:"lе'НЮІ їх пр" рІП-еrів (3" с . 9]. Адже поза визнаЧСЮ:UN акц кrів і концентрації зусиль у 

mi га.1узсй - .10ко. 10тввів інноваціrmого розвитку. конкурентоспроможності, 
··:шво JЮЗв·юаm не тільки проб!Іечи вторинносrі національної економіки 

вюШ. a. Je й зав.:хання вищого поря.DJ\: - формування ознак і підсистем 

ві mmшllil розв"яз)ЮП.СЯ у краІна: із зрілою соціально-економічною 

о. 1 спроб і поми; юк. За ,.lашши Ор:rан:ізацїї з техналоrіЧJ юrо розвитку 

Н (ІОНlДО) · ro.:nn пона.:~ кр<іін JЮЗробляють національю програми з технологічного 
- ІЗ и реп на.'ІЬні про~tи. такі налрик.'ЩД. як Регіональна програма С « вропа 
та imni. _ яю npon зуюrься та форчутоюrься зав:~ання і tетоди поєднання тех»олоrічноrо 

m.~ та .йоrо Wа'ІЬН~коно\tічних нас.'lі:хюв. тобrо враховуєrься синерn.--rичний ефе1\.""r 

rікпв _ мова.~ оо.:1альшого роов.mху НТР (табл. 1.) [4. с. 618-619]: 
Таблиця 1 

П ИК:"JаЗИ націона:rьних 1 із технологічного пе ;~бачення 

Кр3їна. Програ: ІВ Сфера заСТОС) вання 

Авсrрія Технологїї Суспільство 
Фрwшія (Т1ро~ 1а КТ _()05) 

7 
9 Суспільство ' Сектори народного господарства І 

Технології 

ІПІЗ (Проtра)tз е:Ш 93} 15 

2 

7 
8 

23 
8 
8 
1. 
15 

Сектори народного господарства І Технології 

Cycr:rim.ctвo 

Суспільство І Сектори народного господарства І 

Т ех:нолоrії 

Сскrорп народ.ного rоснодарства І l ехнолоrїі 
Секrор11 иародИоrо господарства 

Сектори народного господарства 

С> спільство І Сектори народного господарства 
Сектори народного господарства 

Сусrrі.лЬС'lво І Сеюорn народного rосnодарства 

Наве ена вище таб:nшя ві:хчиrь про св1.1оме та uауково обrрушоване ставлення сучасюtх 

~жав л реа:rізаu.ії воі~ визначальних еконо~rічних і соціальних функцій на основі системного 
- ченю~ . 1 ж1ивІІХ reюemuй і перспекnm розВИТh) країни. розробки макросценаріїв, моделей і 

ГО ро3ВЮ'К) (таких. наприк.:~ад. ЯК «Тріу. 1фальний риною>) r41. 
шіи. зокре\!З.. базується на амерІООІ.Нській 10.:~.елі технологічних інновацій ТсІ ор1 -анізації 

-юппва і п "збачає шви.:ооШ еконо~rічний розвкrок хоча й відрізняєrься від європейських 
е: е 1 і енарuв . 1e.tШIJi.\f рівне. t соціа.1Ьноrо захисту населеш~я що, на наш погляд, комnенсусгься 

mu· м.ічю 1 ~ якості робочої сили та рівня її зайнятості . Відповідно й основ11І&И 

СЮЮ<>ВІ 01 наuіона.'ІЬн ї про~ ш" пов· язаноі із передбаченнями основних напрямів співпраці 

н тз привапюго капіталу що.:~о пЬтрю1ки та підвищення конкурентоспроможності 

3ко110.u1и<а Крьша .\'03 (./OJ. :!ПІ 2 i'od 19 
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американської економіки виС1)'ПаІОТЬ проекпs забезпечення пріориrепюго розвиn.·у фізuч:..;nх 
досліджень, дослідження та розробки високошвшпсісних ко,m'ютерних cиcre.t і rереж ( в· та 
інформаційні технології). ініцjапш у rалузj нанотехно.1оrій. сучасної енерrе'ІИЮі. во.:хневоrо па:111вз.. 

технологій щодо змін хліма'І)', внуrрішяьої безпеки. .:хос.:rіджеЮUІ космічного просrору (З, с. " І}, з 
не суспільства, що, безперечно. не означає ві.им:ови держави ві.:l конrролю та пі:примки сосіа.'1ЬНОГО 
роЗВИТh.')' країни. 

Оrже, стосовно пріоритетних галузей. які передбачають niдrpIOIA)' на рівні застосування. іх 
основних функцій державної економічної політики. її інвестиційної cк.Ulloвoi • taбyn. ве."ІПКИХ 
розбіжностей існувати не може: це освіта, наука. НДДКР. провідні вксо1'.-urе..'ОЮ.:1оrічні ппузі тощо і. 
відnовідно, їх соціальні складові - рівень житrя. соціальні стандарm. розuшреШІJІ ІЮ.'Іі застосування 

висококваліфікованої праці, системи соціального партнерства. тобто чинники пов· язані із сrзнсв.1 н

ням і розвитком процесі.в соціалізаuїї еконо~uчноrо життя. 

Однак, на ваш погляд. такий рівень визначення пріор~петів дово:rі абстракrnиіі. а:~же не вс1 

продукція даних галузей економіки rає безлосере;:nu,о інноваційний харакrер. пов· SіЗ3.Н3. П 

використанням знань ДІІЯ виробющrва знань і високоrехно.11оrічних. високо варrісних про:І)'А-rів. 
Тому, для поглиблення розуміння суті та структури чинюпсів 1 фор.\1. що вmначають основу сучасних 
скнадових конкуре1rrоспроможності національної економіки. ЗростаюіЯ шлреби її :пза.uіі. 
конкретизації напрямів економічної полГmки держави. c:ri..!l, мабуть викорнсrовувзтн запрооо вану 

Організацією економічного сmвробітюп.п:ва та розвИТh."У (ОЕСР). міністерство.! торrівлі США 
кодифікацію та стрр.""Іуризацію галузей народНоrо rоспо...щрства. видів продуь:uіі які о-еЗJJюа~. 

характеризують суrь, зміст. основні матеріальні результати та по.1е функuіонування так 

економіки» (табл. 2) [5, с. l 9]. 

(02) ІІаука про житrя 
(біохімія, імуuолоrія. 
reнenrкa. фізіолоrія. 
Екологія тощо 

(03) Оrпико-елек
троніка 

(04) Інформація та 
комунікації 

( 05) ЕлеКїрОніка 

(06) Гнуч.к~ 
автоматизоване 

виробництво 

(07) Передові 
матеріаm1 

(08) Авіаціfnю
косміч:ні 
(09)3броя 

(lО)Ядерві 
техиології 

20 

~ 

дових тех.но:юru1 ' статиспщі зовНШІНЬО1 тооrішrі OlL 

fСДИЧ:НО.1)' 

Конuсю:рується на застосуванні кау11.-ови.х ocяrn нь (окрі.-.t біологічних)~ """"'-=,.nш 
Остаюrі досяmення... r~априю1ад, у візуа:rізадlJ я:~ервоrо рс=.ююш . ехо 
новіпrій х.1.мїі разом із новюш .\teroд.\m впробшпrrвз lІ.'1Я ВІПUІ' а.1еяя:; 

Зосере.ІDІ.')'ЄТЬСЯ на продукrах. спроможmІХ обробиш ве:шкі обсял1 інфорш.tІЇЇ '3З ЩJОDШй 
термін. Місти-rь uешральні процесори. всі ко~m·юrери і деяю nер1rферійні пpirrpoї ШП}' 

дисководів та 6J1оків управління nopiu із .\ІO.:te\1a.~m: факс1с.u11ьm Ш13рЗП1 мЮ 
апарати, що nереклюqаються. Прих.1а:ш інши.-.: про.:1ухrів. Ш на; ~.+:ать ..io 

медичн апа , ЩО ВЛОдlfТЬ ДО 

Jко110.иика /(рЬL\10 .\93 !./OJ. 2012 год 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Остзточюш пере.lік впсожотехна.1огічя11х про,:tуктів. запропонований ОЕСР. відносно 

cy\ficюN із" cropa.1ЬШL\f п ре..1іко:У. оскі..~ьки продукuія класифікована згідно з секторами, яким вона 

Разо із ттru. про~1....-·rовп:й перелік вктоqас Ol\.-pe:-.ti npoдytmt. виробленj 

:ioriчнmm ei.-ropa.'1II про'шс.1овості. Зrідно з ПS ( tandard lntematso11al Tradc 
R \'.3 - тризначний ко.:~ Стmиартноrо \tіжнароmюrо торгового класифікатора - із 1994 

р.). вm icnm. 1'3Теrорій товарів. до аІJІХ палеж1пь близько 200 найменувань продуктів (5. с. J 7): 
І. П вітрmі. іrа.'ІЬНі апара:m та ко \Іічні кораблі. 

·о).fі'(ютерва га офісна техніка. 

Е.:1 '1р0ні.ка та техніка зв·язk')'. 

4. Ф ~евшчні npo~'k-rn. 
- На) ві при.u:ш. 

6. Ел ... mюrехн:ічне об:rа;ІНаННЯ. 
f . • ··~j npo~"lШL 

8. Неелекrрпчна rехніка. 
9. Озброєння. 
Оr.ме, розв1rnені країю1 .1~"ИТЬ ;:~авно внзначплнся із проблемою окреслення пріоршеmих 

галузей і в1uів продую:rіі які забезпе~ IOTh не :нШlе стале екопомjчне зростшшя. конІ\.-уреНlНі 

nepcвanL а.:1 й. врешrі-решт. ~ для розвпТh')' працівника, його коm<уренгоспроможностL 

доброб~ї)·. п .1е та ~мови функціонування у координатах соціального капіталу. соціальної 

конку~•щії. про щ ю~ть BJ..JЧimt й внсою соціальні СІЗRдарти - юіЗка формальmrх інстmуuіо-
нальних ФОРJ · ~nезпечують пра~-11ІЧЯ)' реалізацію соuіалі.заuїї економічного життя. 

Побудова нсте ш ,1МСС. як mдкрес.;110ють дос.щдюооJ uієї пробле11.щ стає сього.:хні головною 

лапкою пової оці.альної політики. найва>h..їІfВішим засобо\t ніавищеюtя керованості соціальюrми 

rrpoueca.'ш та nодолалня крrtзІі соuіа:ІЬної сфери [6. с. 98) Запровадження єдиної державної системи 
соціІL1ЬШІХ С'Т3.Юарrів дозво.~яє. на наш погти. ВJІЗнач~mt ие лише принwmи. крнтерії та інсnrrу-

11іональні нор. r соuіа.~:ьної по.,jmю1. а.1е й. у певrшх pa\OOLX. напрями та механізми реа.11ізації 

фіскальної ra інноваційної по;tішки. исте\щ пов "язані із ФОР'f) ваНЮГ\1 сnNуmоючих чеханізмів 
е - · ({}{ ї а1шmності працівника. 

~ фор. 1)-вання сис-rе ш ДМСС ск.1аrдає договірний приншm:. тобто обов'язковість 

узrо.J;ЖеЯНR інrересів і юж.1швостей ycL\ суб"сюів еконо~tіЧШD< та соrrіа.1ЬЮІХ відносш-1. у ТОМ} числі 
n о гаЮв в.1а;п1 на · ШІХ. що n забезпечує її. юпmаuійну спрямованість. 

такі: 

о ВШІХ ЇНСТЮ)'U.іона."ІЬНІfХ форм 'юттmаuіІ1ного характер) у системі ДМСС відносять 

прожІПКОRІІЙ ~І) : 

рівень · · ма.1ЬЮfХ дохо.:І.ів ('1ініJ Jа:~ьна заробітна rmaщ \Іінімальна пенсія. стипендія тощо); 
crp:. ;:туру снсте ш зara.ThRO.:tOC'I)'mшx безкоштовних послуг усім верствам населення; 
cт:noapn 1 -х.ідноrо рівня якОІ.."lі. вимоr та технологій надання соціальrшх послуг: 

но щt ~ечеЮіЯ rрома.:хян соuіа.1Ью ш пос:тугами та відповідmТhш установами: 

н і кадровоrо. м.аrеріа.-тьно-технічного фінансового забезпечення установ соціального 

обс.~ rовування rpo tа.;~ян тощо. 
Як вважають дос.1Ьники" наповнею відповідJ.пN змістом і 1rідтрнмані бюджетною системою 

всt · рівнів ВІ сокі сr.uиарти освіш" охорони здоров"я. к;,ості довколmпнього середовнща. безпеки, 

ко 1форшо""Ті проживання ) nевноМ) насе.;1ено ry пункті країни забезпечують стійюm 'ІрИВалий 
інтерес .!10 праuі. до певного соuіапьноrо статус). вruшваючи, таким чино 1 на продуктивність 11paui. 
на усвЬ _ :i НЮІ необхі:Іносrі бороn1ся за \tісце > систеl\u координат високотехнологічного 

виробшmrва uьо .' сере.з.овmпі. 1 1ожпивість дocяrnL внаслідок своєї пра.Щ високих соuіальних 
ста.нnзртів жшп" зміrшrn іх на бі.~ьw висоЮ, привабливі, як з погляду працівника, так і суспільства, 

станд.арш" стає критерієм.. СПШ)'.10\r. ї.ц;rикаторо. t. формою реалізації соціальної конкурентності. От
:же. си~ оuіа:1ьюІХ СПНZlарrів фор\f) є ЄдШrі правшrа гри, економ.jчної та соціальної конкуренції 

д.1Я всі.х учасшnсів еконочічної ;rія,~ьності. забезпечує. за допомогою держави. розвиток rоодськоrо. 
соuіа:1ьноrо та i.нre.1eкt)'a.Thвoro кап.іта.'1) [7. с. 134-J 35). 

Реа.1ізаwя таких фуню1ій системи державних мінімальшLХ соціальних стандартів внмагає 

поста:вппt в uеятр фінан ової стратегії ;:~ержави noлinU<)' доходів і зайюrrості. «Саме політика доходів 

і занюrrості. на ~~:· rrpoвamtx еконо\rі~фа..хівuів із rrробле 1 фінансових відносин. має стати 
к:почошDІ е.1е. 1еІПОм фінансової с~ратеrії України. Адже. з одного боку, забезпечиrи П<УІ'рібний 

рівень номічн го зростання ~южна ті.1Ьки на основі реальних сrnмулів. я:ки~щ насамперед, є 

доходп ЮJЛUUfЧНИХ і фі.зичmtх осіб. а з iюnoro. саме підвшцення рівня добробуrу народу. що 
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досяrаєгься через зростання до ·одів є метою соuіально-економічноrо развяп..~ • На жа.~ь.. 

зазначають цитовані автори, слід констатувати, що в існуючій юде.'Jі фінан овнх ві1н ин заробіmг 

rmaтa продовжус відігравати др горяш~у рол:ь. перебуваю'lн у шка.1.Ї прі p1Jreriв останньо • · 
після платежів до бюджету та фор ryвam-rя прибу11<) . Bo;rnoчa . пранівник. ІЮТJ»ІЙ 
достаmьо кваліфікованої праці має дотацію на оплВl) іkИї.Іа. н юж зan:шnrm за н~:rаFпм1 

дітей а заrmативши не отр~1мує rараuтії надаrrnя освіпf конкурентпоспро нт.мноrо 1 

рівня тощо, зJm.ходиться у систе ti таких соціал:ьJWХ стаtсrартів. які не юл..·уrь 

моти:вацїї праuі, адже незначне, як правШІо підвищення доходів вна Щок бL1ЬШ ви 

ності праці тільки погіршує соціальне становшце даноrо працівника за ра.х_ 'НОК в . в 

права ua таку субсидію, втрати частини до ОД.V через зростаяня ставю1 по ') romo [і. "'. 1-.: }. 
За цнх у юв держава. відкинувши політику нарощування дотаціГL · 

найбіднішим верствам населення. повинна. на основі переорієнтаuіі у бік 

по іrnкн. сrворювати умови для соціалізаuіJ на о нові пр1u1дшrів. визнач 

nредстав1щкамн Кьольпської економічлої UП\ОJІИ у Ні. 1еччині поr.tЯ;ІJІ яких. 

так званого ордолібераліз ry та моделі соціального ринкового господарства. Зо . ta. 
Лрмак сфор rуmовав тезу згідно якої прагматичне Я.1JХ> фі.по ;офі'і ouia.lЬRoro р1нюwвото 
дарства полягас у взаємодїі ршmо.вого механізму та « оціадьно с1урбованої 
«поєднання принципу свобоД}f ринку із соuіальною збапан ованіС110•) . в ~· го ацU!.:1ЬН 

господарство, соціалізація економіки, базуються на вза ювп:пmа.'\ таких ·:ta.:{ 

власність, ринковий механізм, стабідь1ІИЙ грошовий обіr. витр1~ аність еко 

держави, соuіальи партнерство підсисте 1а соціального захиСl)· 

Одним із найбільш важmших елеменrів коFІUепції. як вважа.111 її за н вmnm 

А Мюмер-Лр HlJ<, в. Ойкен, л. Мікщ л. Ерхард ма.~а СТ3Пf wа.'ІЬна політика д·..n-.1."!tl>tП 

11pmщиrr якої визна<~ався. орwінальюw т~1аченням • їі ·оц1а.1Ьного р; ю го fОі;псuзрс-rвз 
економічний ріст завдяки доброякісній конкурен:ціі а ріст - u пере~ ~ ова ~ООІ-[)()()\~'\'. 

ко1щеrщія сформованоrо с спільства Л. Epxap;ta. основною ю JІК ї впзнач 

протиріч у системі е.ко1юw•ших і соuіал:ьних ікrересів суспt1ЬС1ВЗ. забезпеч 
його членів, базовими інструментами юделі реалізаuії прого:юшених ЦL1-Й вюнача;~а: 

застосування властивих ринку засобів коноШчної no.'Iinoor: 
відки аю~я всього що придушує особиС1)' іюuіатнву: 

самостійне закладання кожним орацюючи;-1 «фундам:енrу вого un,_,~~rn•i 

«Ми mWJe тоді повернемо собі свобод>· та безпеку. вважав .1. Ерхар.1 ко..-1П за.'<ЮЮКР.с n<"'1,.,...,..,r; 
.крик до держави про матеріальну допомогу, оскільюt така .:iono юга · 1 ~-~11JЮЕІО.:І:.Є 
накпадаюІЯМ додаткових тягарів на rромадяНlrnа державш>. «Знову має вЬро rm 
сформуватися - О.Б.) принuип, згідно з яким кожний прашою'ШЙ без fiD шої .:1 п 
жави та без залежності від неї повинен бути здатний СВОЇ.\111 сила.І\Ш та знаннями ·~~n...:nn-n D~-и.-

матерjальве існуваюІЯ та закласти ф 'ндамелг свого \fm1бутн:ього> . Оrме. чі..ІЬ 
коЮІепції сформованого с сnідьства та юдел.і соціального ршfl<ового госпо;~арства f"rt~rn ~~~~ 

створення такої економічної та соціальної систе flt. яка б. наса: mеред.. за - етпоа Ві 

ефекrивності ринкової еконо [і.ки. що безперечно, немож:mво в у ювах ра.)в1m.1 
динамічною соuіалізацією економіки. 

З усього сказаного вюде вишrиває, шо фіскааьна політика.. як с.1'1тmісrь ріш нь і 
заходів держави. спрямованих на реrутовання ,.1оходів і Віпрат бю;хжету з 

соціально-економічних цілей розвитку усnільспш. вшсонаиня пайваж:: miп:nn: ~ 
повинна в умовах посттрансформаційного uepio;:ry буш. по-п рше. аk11mвою; П<r3JJ. 
на забезпечення стратегічних. визначальних цілей еконо. Jічного розвшк.·. про що ·rinr..rv-a 

розділу· по-трете. саме така її орієнтація ~юже забезпечити реа:Іізацію mrnm 
пов'язаних .із підтримкою бідних, формуванням 1011iВЗUiruюr исте~ яка забезп чпrь )'ЗfO·.:ia;J::НF.12 
інтересів держави, підпрнє щів. найманих працівюП<ів. пен іонерів тощ . тобто. _ пі.'ІЬСТВа. 

Оскілью1 бюджетна noлirn:кa є складовою mнрокоrо інстm)·uіона.~ьн nоля. ·е rnt'l.n~~.,,.n.:-чr 

на основі реально jснуючоrо в еконо нш взаємозв ·язку таюІХ інстmуrів. іюuкп. оо 

бюджет економічне зростання. еконо rічний розвІПОк. от№ вк:почає й податк ~ п :rinn..!'· • 
ристика фун1щій бюджетної по іпоо1 з позшrій забезпечення с-rратегічн:uх ~Ш еи П'0С1гmаж:'Феn~:а
uі.йного періоду в УкраіЮ внмагає, ло-перше визначення лрпнwmі.в і функція ПО.18'ТКО їоо.: · 
складової фіскальної та, у широкому роз rінні. фінан овоі п WOOL а п<rдруrе. о.крес..1 нш r.1' _.,...,,...." 

які приrаманні бюджеrу з позmrій забезпечення еконо. tічноrо зростання та розвJm.) . 
кр1перієм окреслеRНЯ визначальних функцій 1ає cтanf не суто ak'Y f)·тоюча. лерерозпо · 
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я .:~а.ний час. а . 1arnвairiйнa. СПL'І)';nоюча. така. що наuілена на розвиrок поля та 

сп;~Фічннх iн~myuio 1ЬЮL\: р 1 іююваuшної економіки. 
С ;i вшюuшх. традІщіиюіХ. ~ roo.riй подспкової та бю.'1,Жетної поліпІКИ - фіскальної, 

бз:тоюw:пюrо реІ'). ваШUL вирівmовання доходів в у ювах трансформаuїі стратегічних цілей 
розвнп..·у пі.:J ВІL1НВО t nотреб інноващиноt СКОНОМ.ІКИ та завдань 

_ пі: ства CJ іл ви.:1ішmt. сфор~1).1JОВЗ"Пі та використовувати у процесі 

"ПC"'ТLІun:cri )100.Ііі які б ВСТЗJюв:uова:ш безrюсере:тій зв'язок між такими потребами га 

в ш .:::rсржави. спря.,tоВ)'Ва.'Пt .:rії останньої на узго,.J,Ження та у~римання 

... ~-rва і п.ізпр1 щів у поm ІННовашшюі орієнтованості нацюнального господарства. 
W\'НКІШ. _L на наш ПОГ!llІ.1. слЬ. наса.\mере1. віднесru: ~ податковій систем.і - функцію 

~'\.-.,,n."1ч ння і.нноваuійної спря.\Іованосn еконо"rічного розВИТh.)'. яка б синтезувала усі 
п..-.-~ .... , "'"нrа.'П>НЇ жlИВОСТЇ подіПІ\ової исте)m шодо rrідчш~ІЮ1 ІНІересу підприєr.щів до інновацій; 

1Їпnrі - функцію пршuшя саuіа.1ізацїї еконо~uки через підrримку } юв розвитку 
•vn•".-~ !1Ь\Ю~~ ~~ \~ ОС\\Ш!о\ \)Q1~~· ~Q~ill.'\t;:~\00 \Unю~ЮІ. Щ'Юr\)'а,,\\ 

• zooriю пі~ьної вUловЇ.!Jа.1Ьності. стрІL\f)"ВШШЯ й подолання. н<.-безпски ризиків в 
нмпюrо ь:апіта; _ •• Лшnе конкретизація. "1Шсталізація ra динамізація 

1 - нашІJІ !Ut'\ функцій ю».-е. як ~ш вважа ю. забезпечиrn перевап1. 01же 

ієнтації к но.1ічного та науково-технічного патенціШІ) України в бік 
ttU"І-.."' ..... бізн • ло інноваційної .:~ія.rn.ності. 

t го ~1WDІЯ исте~ш функцій пода11\ово1· та бюджеrnої по.:1іти:ки полягас 

.100Ііхх. позmсів, так і в функu.ія.х бю.:zжету чітко не Сїр) СІ) ~ювані інстmуціональні 
rrерїї та craн.:tap"ПL внкорн:тання яки.'\ є обов·язковю1 щодо забезпечення 

аюrrnВЗІ.пйноl ...,,,_,_.,.~ цих ф~1ооrій. стін юrо CТJt\І~.ruoючoro ефекту > мере-мі: висоюn1 С"І)11Їнь мо
п mmшn1 рез). ь1а1 ;~я 11і.'111ри щя - найJ 1аноrо працівника - суспільства 1 
ВВП. зобробуrу. кою.·урснтоспро,южності прибутковості. Так. наприклад.. 

,,....,.,.n..-1..,,,:rw11'Wn.~ ~·"n·нn..-.. фісЮL'ІЬНОЇ "°'1іn1ю1 ~ на~ ·овій 1irepal)pi в основноМ) розглядають як таІ\'). 
іол.і CJЧllU 1 В)СІОСЯ на подо:1ання еко1ю~1ічної кризи. а в овгосчюковом) -

· н мічноrо розвІtn.'). при цьо~f)' фш..-nJЧНо не .:wференціюються лжсрела 

ючш1 ефс/1.1 такої пол.ішки не \Шє безпосере.:zнього зв ·язку з тим чи 
учасних ) '1ОВЗХ с пришuшовим з позшЩ! забезпечення КОНК)-

1ре1ЕmКJ;[рІ1!)ЮІЖfІО;СТЇ та crc. пюї рівнlваru у суспі1Ьсrві. - ·- ..... . ~ ·- . . 
пих~ визнзння л треон в акrивнш по.:~атковш 1 ою.JЖеТШИ поmТИЦІ заохочуючоrо до 

розв1m.·у харш,.їеру. конкретизація функцій такої 11оліrики через визнання та 

.1001ЇЇ rю:ian.,-oвo1u забезпченuя інноваційної снрямованості еконо\1Їчноrо розвитку, 
tn1.·'lnr'tn• ~r.;рІDП!ЕШ ціа:Шаuїї ·оно~tіки Ч\:рез пі.:при~\t"')' ~ ~юв розвИІК) mодськоrо та інrеле1'.-rу-

1) на ві розВlПК) КО~П11.СКСНИХ UЇ!ІЬОВНХ програм бюдже1уваІШЯ тn фун:кцїї 
~uiu.a..1...ta.:IЬH cri.. стр• І) вання й nо,.Jо:ш.ш.ІЯ небезпеки ризиків в інповаційп.ій дія.тrь1юсті 

n:и:wrn"' Б.Г. Респуб.11!ЮlН АЗЯ парnІJІ а на) ка - США 11 Канада; жономика - пoJШllJJ\a культура І 
., .... :.......-na . -.'k3. - С. 122-140. 
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