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АНОТАЦІЯ 

 

Ракул О.В. Адміністративно-правове регулювання фіскальної політики в 

Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

(доктора наук) за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право» (081 – Право). – Національна академія 

внутрішніх справ, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню питань адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні. 

Доведено, що фіскальна політика – сукупність заходів, що здійснюють 

органи державної влади щодо формування і реалізації дохідної та витратної 

складових державного бюджету з метою ефективного виконання державою 

своїх функцій. Структуру фіскальної політики держави утворює політика 

державних доходів та політика державних витрат. Політика державних 

доходів – діяльність щодо регулювання податкових, неподаткових та інших 

надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачено 

законодавством України (охоплюючи трансферти, плату за надання 

адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ) з метою 

ефективного виконання державою своїх функцій. Політика державних витрат – 

державна діяльність щодо регулювання видатків бюджету, надання кредитів із 

бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, 

придбання цінних паперів. Наголошено на помилковості ототожнення понять 

«фіскальна політика» та «податкова політика», адже остання є складовою 

частиною першої та являє собою сукупність заходів, які провадять органи 

державної влади щодо справляння податків та зборів, тобто формування 

дохідної частини бюджету. 

З’ясовано періодизацію підходів адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики в Україні: 1) період давньоруської державності (VI – 

середина XIV ст.) характеризується орієнтуванням фіскальної політики у 
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напрямі задоволення військових потреб держави та переважанням правового 

регулювання політики державних доходів; 2) під час періоду колонізації 

українських земель та входження їх до різних державних утворень (кінець ХІV 

ст. - ХІХ ст.) особливості регулювання фіскальної політики на теренах України 

залежали від того, до складу якої країни входила певна територія, тому 

фіскальна політика на українських землях мала неоднорідний характер; 3) 

радянський період характеризується появою певної кількості нормативно-

правових актів, в яких визначались основні аспекти та шляхи реалізації 

фіскальної політики держави, що була зорієнтована на реалізацію задач 

центральної влади без врахування інтересів суб’єктів, які входили до складу 

Радянського Союзу, що призвело до руйнівних наслідків (зокрема, голодомору) 

на теренах України; 4) за часів розбудови незалежної України (з 1991 р. по 

теперішній час) розпочалось активне формування цілісної фіскальної політики 

держави та її адміністративно-правового регулювання, спрямовані на побудову 

соціально-орієнтованої європейської країни. 

За результатами аналізу світового досвіду адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики визначено необхідність вдосконалення 

фіскальної політики держави у напрямі бюджетування з орієнтуванням на 

кінцевий результат та розвитку системи грантів за рахунок бюджетного 

фінансування суб’єктів господарювання тих галузей та які розташовані на тих 

територіях, розвиток яких для держави становить найбільший інтерес та за 

прогнозами можуть принести найбільший позитивний соціально-економічний 

ефект. Аргументовано послідовність кроків державної політики щодо 

оптимального визначення та реалізації загальних стратегічних підходів до 

формування ефективної фіскальної політики в період кризи, які створять умови 

досягнення такого стану національної економіки, за якого приватні вкладення 

капіталу і праці в економічне зростання отримуватимуть безпосередню 

фінансову підтримку від держави. Зокрема, чітке визначення цілей та 

пріоритетів держави; систематизація цілей та пріоритетів держави в конкретних 

показниках результативності витрат бюджетної системи; визначення частки 
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державних інвестицій у величині державних витрат; прийняття зваженого 

рішення про зниження або збільшення податкового навантаження залежно від 

того, в якому з цих випадків очікують більший рівень економічного зростання.  

Обґрунтовано, що особливістю структурно-функціонального 

забезпечення формування та реалізації фіскальної політики в Україні є те, що 

кожну функцію реалізують не всі суб’єкти і не окремий суб’єкт, а лише вони 

спільно. Систему суб’єктів, до компетенції яких належать окремі дії, щодо 

формування, безпосередньо або опосередковано, фіскальної політики держави, 

утворюють Президент України, Верховна Рада України, Комітет Верховної 

Ради України з питань бюджету, Національний банк України, Кабмін України, 

Рада Національної безпеки і оборони України, Міністерство фінансів України, 

Уповноважений орган з питань державної допомоги, центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

економічного і соціального розвитку, інші центральні органи виконавчої влади, 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

регіональної політики, органи місцевого самоврядування, головні розпорядники 

бюджетних коштів, громадські об’єднання та міжнародні організації. 

Структуру суб’єктів реалізації фіскальної політики держави утворюють 

суб’єкти, які створюють нормативно-правове підґрунтя її реалізації (Верховна 

Рада України), контролюють повноту та ефективність її реалізації (Рахункова 

палата України, Міністерство фінансів України, Державна аудиторська служба 

України, Державна фіскальна служба України), створюють організаційно-

технічні умови її реалізації (Державна казначейська служба України, головні 

розпорядники бюджетних коштів), забезпечують боротьбу зі злочинними 

посяганням в ході формування та реалізації фіскальної політики (Департамент 

захисту економіки Національної поліції України, окремі підрозділи Державної 

фіскальної служби України та Служби безпеки України), безпосередньо 

виконують заходи політики державних надходжень та державних витрат 

(розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, інші юридичні та фізичні 

особи як платники податків та зборів). 
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SUMMARY 

 

O. Rakul Аdministrative-legal regulation of fiscal policy in Ukraine. – 

Manuscript. 

The thesis for a Doctor of Philosophy degree in Law, specialty 12.00.07 – 

Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – national 

Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2018. 

Thesis provides complex and systemic research of administrative-legal 

regulation of fiscal policy in Ukraine. 

Solution is presented for key problems in the area of administrative-legal 

regulation of fiscal policy in Ukraine, comprehensive approach is offered regarding 

the formulation of its concept along with proposals for improvement of state power 

bodies activity performance related to protection and development of social relations 

in the area of fiscal policy implementation. It is justified that fiscal policy is presented 

with a set of measures taken by state power bodies to balance the budget revenue and 

spending  components and efficient performance of state functions. Structure of state 

fiscal policy is formed by the state revenue policy (activity in the area of regulation of 

tax, non-tax and other types of revenues paid according to Ukrainian legislation 

(covering transfers, administrative fees, revenues of budget-funded entities) with aim 

of efficient performance of state functions) and state spending policy (activity in the 

area of regulation of state expenses, budget credits, debt discharge and employment 

of funds in deposits, security purchase). 

Author offers the following periodization of approaches to  administrative-

legal regulation of fiscal policy in Ukraine: 1) Kievan Rus (6th – mid. 14th century) 

period is characterized with fiscal policy used as a tool to meet the needs of the state 

military potential development along with legal regulation of state revenues policy; 2) 

colonization and occupation of Ukrainian territory by different states (14th – 19th 

century) – fiscal policy strongly depended on the policy of occupying state thus 

characterized as heterogenous; 3) Soviet period – adoption of certain quantity of 

legislative acts defining key aspects and ways of state fiscal policy implementation 
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focused on accomplishment of tasks given by the authority without due consideration 

of interests of subjects incorporated in the Soviet Union which led to fatal 

consequences in Ukraine (including the Great Famine); 4) independent Ukraine (from 

1991) – active formation of complex state fiscal policy and relevant administrative-

legal regulation aimed at sustainable development of strong democratic country.  

Author analyzes best foreign practices of administrative-legal regulation of 

fiscal policy and defines the need to improve state fiscal policy in the area of funding 

focusing on the final result and development of grant system at the state budget 

expense to fund the business entities in prioritized sectors of economy (potentially 

profitable). 

Author studies the peculiarities of structural and functional support of 

Ukrainian fiscal policy formation and implementation – every function is performed 

jointly by all the subjects. Justification is provided for the need to improve the 

structure of subjects of state fiscal policy formation and implementation. Sequence of 

steps taken in the course of fiscal policy implementation (key strategic approaches to 

fiscal policy formation in the crisis period) is presented namely: 1) state aims and 

priorities; 2) systematization of state aims and priorities in specific indicators of 

budget spending component efficiency; 3) calculation of state investment percentage 

in state spending value; 4) decision to be made regarding tightening or loosening the 

tax pressure depending on the expected level of economic growth.  

It is proved that the priority indicators defining the need to improve the 

administrative-legal regulation of fiscal policy are: social (GDP, basic social 

standard, revenue allocation mechanism etc), еconomic (level of state spending 

influenced by foreign economic factors, level of fiscal load and budget deficit etc), 

political (organizational disarrangement, European integration issues etc), 

organizational (excessive use of budget tools instead of tax to support the economic 

activity, poor coordination of legislative amendments). 

Author defines peculiarities of state fiscal policy transformation in the course 

of civil society development in Ukraine – optimal combination of partial 

decentralization of budget revenues and spending, balance of rights, obligations and 



8 
 

responsibility of taxpayers and state (presented by acting state power and self-

governance bodies), acting as a «contractual party». There is a strong need to deepen 

the harmonization of national tax system with relevant EU state systems.  

Кey words: fiscal policy, administrative-legal regulation of fiscal policy, state 

revenues policy, state spending policy, tax policy, fiscal policy formation, 

implementation of fiscal policy, subjects of fiscal policy formation, subjects of fiscal 

policy implementation. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Історичний досвід, набутий 

Україною за роки незалежності, засвідчує, що ефективне адміністративно-

правове регулювання економічних суспільних відносин є важливою 

передумовою суспільного розвитку та економічного зростання. Серед 

визначальних інструментів регулювання економіки фіскальну політику 

держави досить тривалий час вважають найбільш дієвою та ефективною. 

Водночас у національну правову систему інститут фіскальної політики держави 

було впроваджено з моменту проголошення Україною незалежності.  

Сучасні особливості розвитку України на шляху до її євроінтеграції 

показали певні системні негаразди, зокрема, неефективне і непослідовне 

використання основного інструменту державного регулювання економіки – 

фіскальної політики держави. Аналіз статистичної інформації свідчить про 

кризовий стан національної економіки – прослідковується чітка тенденція до 

зниження валового внутрішнього продукту, який зменшився порівняно з 

2013 р. більше ніж на 50 %. Водночас збільшення доходів в абсолютних 

показниках (730 млрд грн у 2017 р., що на 6,5 % перевищує той самий показник 

у 2016 р.) відбулося внаслідок інфляції та девальваційних проявів, а також 

зміни окремих ставок оподаткування в напрямі збільшення (наприклад, 

збільшення ставки податку з прийнятих ставок у державних лотереях з 10 до 

18 %, запровадження податкових різниць, які не дозволяють включати до 

витрат суми перерахованої безповоротної фінансової допомоги тощо), а не в 

результаті отримання додаткових надходжень, наприклад, унаслідок реалізації 

заходів щодо детінізації економіки
1
. Зазначене обумовлене, насамперед, 

відсутністю концепції фіскальної політики, в якій має бути визначено 

середньострокову стратегію формування і реалізації дохідної та витратної 

                                                                 
1 Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. URL: 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index; Офіційний веб-сайт Державної служби статистики 
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
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складових державного бюджету. За даними опитувань, зважаючи на те, що 

розроблення такої концепції створить передумови для підвищення 

ефективності фіскальної політики держави (78 %) як результат її чіткої 

послідовності та передбачуваності, очевидною є потреба в удосконаленні не 

лише системи адміністративно-правового забезпечення фіскальної політики 

держави (32 %), а й структури державних органів, що забезпечують її 

формування, реалізацію та контроль за її виконанням (38 %). До того ж виникає 

необхідність перерозподілу відповідних повноважень між різними державними 

органами (48 %), усунення прогалин і дублювання окремих функцій у сфері 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики держави (61 %). 

Проблеми, пов’язані з формуванням і реалізацією фіскальної політики 

держави, перебували в полі зору таких відомих фахівців у галузі права, як 

В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, В. Г. Атаманчук, В. Д. Бантон, О. І. Безпалова, 

Д. А. Бекерська, В. Т. Білоус, І. П. Бутко, О. Д. Василик, Л. К. Воронова, 

Н. В. Воротіна, Є. А. Гетьман, Л. С. Головко, М. П. Девере, В. Ф. Дейнека, 

О. Ю. Дрозд, Л. І. Дідківська, Н. К. Ісаєва, С. Т. Кадькаленко, О. В. Клим, 

Л. В. Коваль, Ю. М. Козлов, Ю. І. Крегул, О. В. Кузьменко, Б. П. Курашвілі, 

М. П. Кучерявенко, М. В. Лошицький, С. О. Масліченко, Н. Р. Нижник, 

Д. М. Носіков, В. Ф. Опришко, П. С. Пацурківський, В. І. Полюхович, 

Ю. А. Тихомиров, Н. І. Хімічева, І. М. Цап, В. В. Цвєтков, В. В. Чайка, 

О. С. Юнін та ін. 

Наукові досягнення вищезазначених учених сприяли становленню 

теоретичної бази для оновленого розуміння сутності, змісту та особливостей 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики України. Попри 

суттєвий внесок зазначених науковців у науково-теоретичне дослідження 

фіскальної політики держави, сучасний стан суспільного розвитку та 

реформаційні процеси, які відбуваються в політичному житті суспільства, 

зумовлюють необхідність докорінного перегляду певних методологічних 

підходів, складових механізму адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики в Україні.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України 

(Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015), Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ на  

2015–2019 роки, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Дисертація 

відповідає Основним напрямам наукових досліджень Національної академії 

внутрішніх справ на 2014–2017 роки, схваленим рішенням Вченої ради 

Національної академії внутрішніх справ від 29 жовтня 2013 р. (протокол № 28), 

річним планам науково-дослідних робіт Національної академії внутрішніх 

справ. Тему дисертації затверджено Вченою радою Національної академії 

внутрішніх справ від 23 грудня 2014 р. (протокол № 23) та включено до 

переліку тем дисертаційних досліджень Національною академією правових 

наук України (п. 524, 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є теоретичне 

узагальнення та нове розв’язання науково-прикладної проблеми 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в Україні, що 

передбачає вироблення цілісного підходу до формування її концепції, 

розроблення пропозицій, спрямованих на удосконалення діяльності органів 

державної влади, з метою впорядкування, охорони та розвитку суспільних 

відносин у сфері формування та реалізації фіскальної політики в Україні. 

Відповідно до мети дослідження, необхідно вирішити такі завдання: 

– розкрити теоретико-методологічні основи фіскальної політики держави; 

– висвітлити генезис адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики в Україні; 

– здійснити системний аналіз світового досвіду адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики; 

– визначити поняття, функції, завдання, принципи формування та 

реалізації фіскальної політики як виду державної політики; 
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– розкрити особливості становлення та розвитку фіскальної політики в 

Україні; 

– визначити фактори, що впливають на фіскальну політику в Україні; 

– розкрити зміст механізм забезпечення адміністративно-правового 

регулювання як інструменту формування та реалізації фіскальної політики 

держави; 

– з’ясувати особливості адміністративно-правового регулювання 

розподілу владних повноважень та виконавчих зобов’язань у сфері формування 

та реалізації фіскальної політики; 

– показати специфіку адміністративно-правового регулювання функції 

контролю у сфері формування та реалізації фіскальної політики; 

– надати характеристику структурно-функціонального забезпечення 

формування та реалізації фіскальної політики в Україні; 

– визначити систему суб’єктів формування та реалізації фіскальної 

політики в Україні; 

– з’ясувати пріоритетні індикатори, що визначають необхідність 

удосконалення адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в 

Україні; 

– розкрити особливості трансформації фіскальної політики держави в 

умовах формування правової держави та громадянського суспільства в Україні; 

– запропонувати напрями удосконалення адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

формування та реалізації фіскальної політики. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

фіскальної політики в Україні. 

Методи дослідження. При проведенні дослідження для вирішення 

поставлених задач використано в комплексі загальнонаукові та спеціально-

правові методи, що дало змогу всебічно проаналізувати об’єкт дослідження. 

Зокрема: діалектичний метод застосовано для поглиблення понятійного 
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апарату, визначення сутності та змісту адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики в Україні (підрозділи 1.1, 2.1, 2.3, 3.1); методи аналізу і 

синтезу – для з’ясування сутності фіскальної політики як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання (підрозділ 2.1); компаративістський 

метод – для виявлення специфіки адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики в низці зарубіжних країн та оцінки можливостей 

упровадження міжнародного досвіду у вітчизняне законодавство (підрозділ 

1.3); логіко-семантичний аналіз – для з’ясування змісту ключових термінів 

дослідження: «фіскальна політика», «політика державних доходів», «політика 

державних витрат» (підрозділ 2.1); метод класифікації – для узагальнення 

завдань фіскальної політики держави (підрозділ 2.1); історико-правовий метод 

– для з’ясування генезису ключових етапів становлення та розвитку 

законодавства й практики адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики в Україні (підрозділи 1.2, 2.2); системний та структурно-

інституціональний методи – для дослідження особливостей адміністративно-

правового регулювання розподілу владних, виконавчих та контрольних 

повноважень у сфері формування й реалізації фіскальної політики (розділ 4); 

соціологічний метод – для виявлення проблемних питань на основі проведення 

анкетувань (розділи 1–4). 

Емпіричну базу дослідження становлять результати анкетування 

279 працівників Департаменту захисту економіки Національної поліції України 

та 224 працівників Державної фіскальної служби України; зведені дані 

опитування 612 фахівців-економістів (головні бухгалтери та економісти 

аналітики) суб’єктів господарювання різних форм власності (Києва та Київської 

області, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова).  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в 

дисертації вперше поставлено наукову проблему розроблення цілісного 

доктринального підходу до формування концепції адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні. На основі дослідження 

сформульовано низку нових концептуальних у теоретичному розумінні та 
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важливих для юридичної практики положень і висновків, які виносяться на 

захист. Зокрема: 

вперше: 

– доведено необхідність упровадження досвіду країн «Великої сімки» 

(США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада) та 

основних пріоритетів Європейського Союзу в напрямі трансформації 

фіскальної політики держави в частині бюджетування з орієнтуванням на 

кінцевий результат; у результаті проведеного аналізу досвіду фіскального 

регулювання в зазначених країнах окреслено заходи, які можуть стати 

найбільш дієвими для України, і ті, які на сучасному етапі розвитку суспільства 

та з урахуванням місця, яке посідає Україна в міжнародній економіці, не є 

ефективними; 

– обґрунтовано доцільність об’єднання повноважень у сфері формування 

та реалізації фіскальної політики в межах трьох рівнів: 1) стратегічного, що 

охоплює повноваження, пов’язані з розробленням засад фіскальної політки, 

формуванням її цілей і пріоритетів на тривалий період часу; 2) тактичного, що 

об’єднує повноваження, пов’язані з розробленням конкретніших завдань, 

напрямів, форм і методів досягнення цілей та виконання завдань, 

сформульованих на стратегічному рівні; 3) виконавчого, що передбачає 

повноваження, пов’язані з безпосередньою практичною реалізацією різних 

заходів (контрольних, консультативно-роз’яснювальних тощо), спрямованих на 

виконання завдань і цілей фіскальної політики держави; ДЕ ТУТ ПРАВО? 

– розроблено систему індикаторів, що визначають необхідність 

удосконалення адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в 

Україні, до складу якої увійшли соціальні (рівень ВВП, базовий соціальний 

стандарт, рівномірність розподілу доходів тощо), економічні (рівень державних 

витрат під впливом зовнішньоекономічних чинників, рівень фіскального 

навантаження та бюджетного дефіциту тощо), політичні (організаційна 

неузгодженість, шлях до євроінтеграції тощо), організаційні (надмірне 
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використання бюджетних інструментів підтримки економічної діяльності 

замість податкових, мінливість податкового законодавства тощо);  

– аргументовано, що для подолання «усталеної традиції» сучасного 

суспільства стосовно виведення діяльності в тінь необхідно створити дієвий 

адміністративно-правовий механізм сприяння та заохочення легальної 

господарської діяльності; 

– визначено особливості формування партисипативного бюджету в 

Україні (тобто процесу, під час якого населення певної місцевості визначає 

спрямування місцевих ресурсів) як найбільш ефективної форми побудови 

фіскальної політики на місцях – активна участь громадськості в обговоренні 

пропозицій до проекту місцевого бюджету, їх розгляд та формування з 

урахуванням обсягів і напрямів фінансування потреб громади, які прийняті в 

Державному бюджеті на відповідний рік; 

удосконалено: 

– теоретичні підходи до розуміння дефініцій «фіскальна політика» як 

сукупності заходів, що здійснюють органи державної влади стосовно 

формування і реалізації дохідної та витратної складових частин державного 

бюджету з метою ефективного виконання державою своїх функцій; визначено, 

що складовими фіскальної політики держави є політика державних доходів та 

політика державних витрат; розкрито елементи даної структури та доведено, 

що безпосередній вплив фіскальної політики держави на економіку країни 

реалізується шляхом планування та виконання показників державного 

бюджету; 

– періодизацію розвитку адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики на теренах сучасної України, з урахуванням змін у 

політико-економічному та соціально-культурному житті суспільства, які 

обумовили трансформаційні процеси в досліджуваній сфері: 1) давньоруської 

державності; 2) період колонізації українських земель та входження їх до 

різних державних утворень; 3) радянський період, 4) період розбудови 

незалежної України; 



25 
 

– підходи до розподілу обов’язків у сфері фіскальної політики 

притаманних державно-владним суб’єктам, які формують фіскальну політику, 

(відслідковування наявних тенденцій у фіскальній сфері, забезпечення 

організаційно-правового підґрунтя для належного виконання своїх завдань і 

функцій відповідними органами влади, забезпечення ефективної взаємодії 

контролюючих органів влади у фіскальній сфері з іншими суб’єктами в 

зазначеній сфері), та державно-владним суб’єктам, які забезпечують реалізацію 

фіскальної політики (якісне й оперативне здійснення своїх завдань та функцій, 

раціональне використання наданих у розпорядження ресурсів, активна 

взаємодія з іншими суб’єктами в зазначеній сфері); 

– систему суб’єктів формування та реалізації фіскальної політики 

держави шляхом створення в структурі Національної поліції підрозділу, до 

функціональних обов’язків якого належатиме захист суспільних інтересів у 

сфері формування та реалізації фіскальної політики держави; 

– положення щодо правової регламентації повноважень Президента 

України у формуванні фіскальної політики держави, зокрема в частині подання 

проекту Державного бюджету до Верховної Ради України та контролю за його 

складанням; 

дістало подальший розвиток: 

– пропозиції щодо послідовного вдосконалення державної політики в 

частині оптимального визначення загальних стратегічних підходів до 

формування ефективної фіскальної політики держави в період кризи, а також 

вироблення дієвого адміністративно-правового механізму їх реалізації; 

– фактори, які впливають на формування фіскальної політики в Україні з 

урахуванням особливостей сучасних економіко-політичних процесів, 

запропоновано їх класифікацію: за місцем походження (зовнішні та внутрішні) 

та за механізмом впливу (об’єктивного та суб’єктивного характеру); 

аргументовано, що вказані фактори перебувають в органічному взаємозв’язку;  

– визначення системи принципів механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави (законності, поєднання 
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одноособовості та колегіальності, поєднання централізації та децентралізації, 

відповідальності, гласності, плановості) та їх характеристика; 

– нормативно-правове закріплення обов’язків державно-владних суб’єктів 

у сфері фіскальної політки; зважаючи на законодавче закріплення надто 

широкого кола повноважень за контролюючими органами у сфері фіскальної 

політики, аргументовано необхідність встановлення чітких підстав, порядку та 

меж здійснення можливостей державно-владних суб’єктів; 

– визначення участі громадських об’єднань у формуванні фіскальної 

політики в Україні (дискусій у фокус-групах, теледебатів, які мають 

супроводжуватися інтерактивним голосуванням, окремих громадських слухань 

стосовно доцільності й обсягів спрямування публічних коштів на окремі цілі). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

результати дослідження використовуються у:  

законотворчій діяльності – під час внесення змін і доповнень до деяких 

проектів законів України, а саме: «Про внесення змін до ст. 186 Податкового 

кодексу (щодо удосконалення порядку (перерахування) податку до бюджету)», 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 

(щодо перехідного періоду системи електронного адміністрування)», «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкового 

моніторингу)» (акт впровадження Інституту законодавства Верховної Ради 

України від 24 червня 2015 р. № 22/392-1-6); 

практичній діяльності – при розробленні та вдосконаленні відомчих 

(міжвідомчих) нормативно-правових актів та підготовці методичних рекомендацій 

з питань організації діяльності в сфері реалізації фіскальної політики держави 

(акти впроваджень Департаменту захисту економіки Національної поліції 

України, Державної фіскальної служби України, Державної служби фінансового 

моніторингу України); 

освітньому процесі та науковій діяльності – під час викладання 

дисциплін «Адміністративне право України», «Фінансове право», «Податкове 

право», а також при підготовці навчальних посібників, лекцій і методичних 
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рекомендацій (акти впроваджень Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ від 11 лютого 2015 р., Харківського національного 

університету внутрішніх справ від 3 вересня 2015 р., Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» від 11 вересня 2015 р., Національної 

академії внутрішніх справ від 19 грудня 2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення і результати 

кандидатської дисертації повторно на захист докторської дисертації не 

виносяться. Основні наукові положення, що характеризують наукову новизну 

дослідження, теоретичне та практичне значення його результатів, одержані 

дисертантом особисто.  

Апробація матеріалів дисертації. Підсумки розроблення проблеми 

загалом, окремих її аспектів, одержані узагальнення і висновки оприлюднено на 

науково-практичних конференціях та круглих столах, зокрема: «Стан, 

проблеми та перспективи сучасної юриспруденції України в умовах 

євроінтеграції: юридичні та суспільні аспекти» (Київ, 23 квітня 2015 р.); 

«Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (Київ, 14 травня 2015 р.); 

«Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу в 

Україні» (Дніпропетровськ, 29 травня 2015 р.); «Оперативно-розшукове 

запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням» (Київ, 

24 червня 2015 р.); «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні 

проблеми та вимоги сьогодення» (Запоріжжя,  24–25 липня 2015 р.); «Стан та 

перспективи розвитку юридичної науки» (Дніпропетровськ, 4–5 вересня 

2015 р.); «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн» 

(Запоріжжя, 25–26 вересня 2015 р.); «Тенденції і пріоритети реформування 

законодавства України» (Одеса, 2–3 жовтня 2015 р.); «Проблеми правової 

реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (Харків,  

16–17 жовтня 2015 р.); «Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у 

ХХІ ст.» (Запоріжжя, 29–30 січня 2016 р.); «Перспективні напрями розвитку 

сучасної юридичної науки» (Кривий Ріг, 29–30 січня 2016 р.); «Фінансова 

безпека України на сучасному етапі» (Ірпінь, 25 березня 2016 р.); «Розвиток 
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юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти» (Київ, 

14 квітня 2016 р.); «Актуальні питання використання можливостей 

позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному 

судочинстві» (Київ, 30 червня 2016 р.); «Priority a strategie pre rozvoj pravnej 

vedy vo svete vedy» (Sladkovicovo, 28–29 okt. 2016 р.); «Право як ефективний 

суспільний регулятор» (Львів, 17–18 лютого 2017 р.); «Юридичні наукові 

дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства» 

(Київ, 7–8 квітня 2017 р.); «Сучасні тенденції в юридичній науці України та 

зарубіжних країн» (Запоріжжя, 22–23 вересня 2017 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, що містять п’ятнадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (451 найменування на 39 сторінках) та дев’яти додатків 

на 32 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 397 сторінки, з них 

основний зміст – 309 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Стан наукових досліджень адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні 

 

Фіскальна політика держави завжди займала особливе місце серед інших 

видів державної політики. Оптимальна побудова та ефективність її реалізації 

впливає на економічну систему держави, створює умови для формування у 

суспільстві належного соціального клімату, формує імідж країни на 

міжнародному рівні, а також сприяє залученню іноземних інвестицій в 

національну економіку. Водночас дуже складно запровадити ефективну 

фіскальну політику, адже світова економічна система сьогодні миттєво реагує 

на будь-які загрози та впливи, як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. А 

це призводить до ланцюгової реакції та безпосередньо впливає і на 

результативність заходів фіскальної політики в Україні.  

Після розпаду СРСР Україна набула статусу незалежної держави й 

опинилася перед необхідністю впровадження принципово відмінного від 

командно-адміністративного механізму регулювання економіки. Вибір 

Україною демократичного шляху розвитку, проголошення високих соціальних 

стандартів життя, прагнення приєднатись до ЄС – усе це неможливо без 

достатнього фінансового забезпечення. Досягнення фінансової стабільності 

безпосередньо залежить від поповнень державного бюджету. Стабільність 

таких поповнень визначає ефективність фіскальної політики держави, оскільки 

саме податки є головним джерелом державних доходів. Стосовно цього слушну 

думку висловила Я. Д. Малкіна, яка зауважила, що саме оподаткування є 

найважливішим елементом у діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. 
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Роль податків із плином часу та зі зміною економічних форм господарювання 

трансформувалась від невід’ємної складової державних доходів до інструменту 

регулювання економіки країни, і навпаки [182]. Погоджуючись з таким 

підходом, зауважимо, що не лише податки суттєво впливають на ефективне 

функціонування держави та її інституцій, адже важливу роль також відіграє 

оптимальний розподіл видатків, їх ефективне використання та системний 

контроль процесу формування, розподілу та використання публічних коштів. З 

огляду на це, постає необхідність щодо дослідження не тільки системи 

оподаткування, а фіскальної політики загалом, яка є більш широкою 

категорією. 

Що ж таке «фіскальна політика»? Для того, щоб відповісти на це 

запитання, потрібно детально проаналізувати етимологічне значення його 

складових. У широкому контексті термін «політика» (від гр. politika – державні 

та суспільні справи) – це організаційна, регулятивна і контрольна сфера 

суспільства, у межах якої здійснюють соціальну діяльність, спрямовану 

передусім на досягнення, утримання й реалізацію влади індивідами й 

соціальними групами з метою здійснення власних запитів і потреб [237; 264]. 

У науковій літературі обґрунтовано різні визначення терміна «політика», 

які відрізняються від енциклопедичного. Так, М. А. Василик пропонує 

тлумачити політику як особливу сферу життєдіяльності людей, пов’язану з 

владними відносинами, державно-політичною організацією суспільства, 

політичними інститутами, принципами, нормами, що забезпечують 

функціонування суспільства, взаємовідносини між людьми, суспільством і 

державою [265]. 

Більш містке визначення поняття «політика» пропонує С. Рябов, який 

визначає її як сферу виявлення інтересів соціальних груп, їх зіткнення та 

протиборства; спосіб певної субординації цих інтересів, підпорядкування їх 

найвищому началу, більш значущому й обов’язковому; рух соціальних груп, 

спільнот, які прагнуть реалізувати власні потреби через загальний інтерес, що 

набуває примусової форми для решти суспільства; засіб збереження єдності та 
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цілісності суспільства; чинник становлення людини як вільної, унікальної та 

неповторної; таке явище, в якому варто розрізняти: а) здійснення спільних 

справ, вирішення спільних проблем, управління цими процесами; б) боротьбу 

за право переважного впливу на людей і події, тобто за владу [337]. 

Повертаючись безпосередньо до розгляду основного питання цього 

підрозділу дисертаційного дослідження, зауважимо, що інститут фіскальної 

політики завжди привертав увагу дослідників, тому в науковій літературі наявні 

різноманітні за змістом і сутністю визначення терміна «фіскальна політика». 

Прикметник «фіскальний» (від лат. fiscus – кошик) вживали в значенні 

каси імператора в Римі, пізніше – державної казни, для формування якої 

встановлювали та збирали податки [42], а fiskalis – це той, що належить 

казні [49]. Отже, можна стверджувати, що «фіскальний» – це категорія, яку 

ототожнюють з державною казною.  

З огляду на такий широкий зміст терміна «фіскальний» в 

енциклопедичних виданнях, деякі науковці ототожнюють його з іншими 

категоріями, що близькі за значенням. Наприклад, автори «Економічної 

енциклопедії» ототожнюють фіскальну політику з податковою політикою, адже 

саме її іноді називають фіскальною, що передбачає комплекс заходів, які 

реалізує держава під час формування дохідної частини державного 

бюджету [426]. Окремі автори ототожнюють дефініцію «фіскальна політика» з 

дефініцією «бюджетно-податкова політика». Зокрема, І. Ф. Радіонова визначає 

їх як політику використання державних податків та витрат (видатків) з метою 

впливу на макроекономічний кругообіг [312, с. 159]. Водночас Л. І. Дідківська 

та Л. С. Головко також підтримують таке ототожнення та визначають фіскальну 

(бюджетно-податкову) політику як таку, що «визначає джерела формування 

державної казни, формування податкової системи та державного бюджету» [97, 

с. 26]. Схожу думку висловлює Ю. І. Турянський: «Податкова політика є дієвим 

інструментом забезпечення сталого економічного зростання та фактором 

збалансування інтересів держави і суспільства». Автор наголошує, що 

«податкова політика є важливою складовою фінансової політики, яку 
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реалізують через установлену систему відносин між державою та платниками 

податків для того, щоб забезпечити державі виконання покладених на неї 

функцій і дозволити їй використовувати власні ресурси та інструменти впливу 

для досягнення цілей суспільного розвитку» [388]. 

Ми не погоджуємося з окресленим підходом і вважаємо, що «фіскальна 

політика» та «податкова політика» є дещо різними за значенням і смисловим 

навантаженням терміни, які, хоч і визначають напрями економічної політики 

держави, що рухаються в одному напрямі, але співвідносяться одне з одним як 

ціле та часткове. Для підтвердження такого висновку проаналізуємо декілька 

наукових визначень фіскальної політики та податкової політики, обґрунтованих 

в юридичній літературі. 

Так, Д. М. Носіков вважає, що фіскальна політика держави є 

багатовимірною, складною правовою категорією, яка поєднує об’єктивно 

сформовану, цілісну та відносно відокремлену групу функціонально 

взаємозумовлених і структурно пов’язаних заходів нормотворчого, 

правозастосовного та правовиховного характеру, покликаних удосконалити 

фіскальну систему суспільства [222]. На його думку, фіскальна політика як 

соціальне явище є одним із засобів організації управління, що відповідає 

сучасним потребам, галузевою складовою правової політики у системі 

управління економікою з використанням варіантів розв’язання проблем 

координації в різних сферах діяльності, зокрема стимулювання бізнесу та 

зростання інвестицій, поліпшення платіжного потенціалу суб’єктів, що 

господарюють, і населення [222]. 

У цьому контексті С. М. Соломенко зазначає, що фіскальна політика – це 

комплекс заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат шляхом 

впливу на стан господарської кон’юнктури, перерозподілу національного 

доходу, нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних 

програм [338; 346]. 

Фіскальну політику С. О. Масліченко визначає як суб’єктивну форму 

прояву об’єктивної дії фіскального механізму, комплекс методологічних 
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принципів, практичних форм організації та методів використання державних 

фінансів [186]. Приблизно у цьому ж ракурсі розглядали фіскальну політику і 

К.Р. Макконнелл та С. Л. Брю, як свідоме маніпулювання податками і 

державними витратами, що здійснюється для зміни реального валового 

внутрішнього продукту і рівня зайнятості, контролю за інфляцією й 

стимулювання економічного зростання [178]. 

Натомість В. Федосов, В. Опарін та Г. П’ятаченко вважають, що 

фіскальна політика – це діяльність держави у сфері встановлення та стягнення 

податків, зокрема з формування державних доходів за рахунок постійних і 

тимчасових джерел, встановлення видів податків, платежів, об’єктів, ставок, 

пільг, механізму зарахування [261]. 

На думку І. Л. Калініної, фіскальна політика є комплексом заходів, за 

допомогою яких держава впливає на економіку через структуру джерел 

державних доходів і напрямів державних видатків шляхом зміни виду і ставок 

податків, зборів, відрахувань та інших обов’язкових внесків до бюджету й 

державних позабюджетних фондів, а також за допомогою визначення розмірів і 

встановлення складу обов’язкових державних видатків, які охоплюють 

утримання, виплати, дотації, трансферти і субсидії, формування цільових 

програм на всіх рівнях державного управління (федерального, регіонального та 

місцевого), спрямованих на підвищення ефективності економіки і 

стимулювання економічного зростання [126; 222].  

Однак дослідженню механізму реалізації фіскальної політики приділив 

увагу не лише згадані вище науковці. Наприклад, В. Бантон детально 

проаналізував сутність фіскальної політики та механізм її реалізації. На підставі 

здійсненого дослідження автор виявив взаємозв’язок фінансового, податкового 

та фіскального механізму, а також обґрунтував причини неефективності 

фіскальної політики в Україні [26]. Варто зауважити, що В. Бантон не 

обмежився розглядом проблемних аспектів реалізації фіскальної політики, а 

запропонував конкретні способи підвищення ефективності її реалізації. 
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Зауважимо, що окрім теоретичних підходів до тлумачення терміна 

«фіскальна політика», науковці також приділяли увагу дослідженню багатьох 

аспектів податкової політики. У статті «Податкова політика та механізм її 

реалізації» Ю. І. Турянський вивчав теоретичні підходи до визначення поняття 

«податкова політика» та обґрунтував власне бачення зазначеної категорії. 

Автор визначив місце податкової політики в суспільному розвитку, а також 

з’ясував суть і характерні ознаки складових елементів податкового механізму, 

узагальнив його зміст як системного явища. Учений довів важливість 

застосування окремих елементів податкового механізму у формуванні 

централізованих грошових фондів держави для виконання нею функцій і 

завдань щодо регулювання соціально-економічного розвитку суспільства, 

обсягів споживання і нагромадження суб’єктів підприємницької 

діяльності [388].  

Існують й інші погляди на сутність дефініції «податкова політика». Так, 

Т. Р. Валінуров у статті «Сутність податкової політики держави і зміст 

податкового механізму» проаналізував ключові ознаки поняття податкової 

політики держави. До того ж автор визначив склад суб’єктів та об’єктів 

податкової політики держави. У своєму науковому доробку він також 

розглянув зміст і склад податкового механізму та виокремив його ключові 

особливості (повна відповідність податкового законодавства країни) [53]. 

У праці, присвяченій розгляду податкової політики держави, 

Н. М. Дементьєва визначила її зміст, форми та методи здійснення в різні 

періоди розвитку економіки, охоплюючи кризові. Вчена дослідила окремі 

факти податкової політики держави, окреслила особливості її змісту щодо 

сформованих уявлень в світовій практиці [88]. 

У монографічному дослідженні «Податкова політика: методологія, теорія 

і практика» за загальною редакцією В. П. Вишневського було розглянуто 

питання методології податкової політики, проблеми її формування та реалізації 

в сферах амортизації основних засобів, нерухомого майна, екологічного 

регулювання та міжнародної торгівлі, що базуються на аналізі сучасної теорії 
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та практики оподаткування й економіко-математичному моделюванні 

податкових відносин. Однак у монографії було обґрунтовано рекомендації 

щодо вдосконалення податкової політики в Україні [207]. 

У дисертації «Податкова політика України: концептуальні засади теорії та 

практики» А. І. Крисоватий зазначав, що в Україні питання податкової політики 

належать до найгостріших як в економічному й соціальному, так і в 

політичному контексті. Він розглядав податкову політику як діяльність 

держави у сферах запровадження, правового регламентування та організації 

справляння податків та податкових платежів, які виступають знаряддям 

розподілу та перерозподілу частини валового внутрішнього продукту та 

формування централізованих фондів грошових ресурсів держави. Метою 

податкової політики держави є забезпечення фінансових потреб держави, 

окремих соціальних груп суспільства, а також економіки країни за рахунок 

перерозподілу фінансових ресурсів. На думку автора, податкова політика 

України поєднала в собі принципи європейської та американської податкових 

систем, що є найбільш характерними для світової практики [155]. У цій 

науковій праці А. І. Крисоватий теоретично обґрунтував соціально-економічну 

сутність податкової політики, розробив вихідні методологічні принципи 

стратегії й тактики податкової політики, моніторингу практики реалізації 

податкової політики України щодо з’ясування головних проблемних аспектів 

адміністрування податків на доходи і споживання. Окрім того, науковець 

обґрунтував базові критерії уніфікації податкової політики в контексті 

євроінтеграції, а також змодельовані вектори реформування стратегії і тактики 

вітчизняної податкової політики [155].  

Податкову політику О.Д. Василик розглядав як державну політику 

оподаткування юридичних та фізичних осіб з метою формування державного 

бюджету за одночасного стимулювання ділової активності підприємців, 

реалізація якої здійснюється через систему податків, податкових ставок і 

податкових пільг [54]. Досить цікавою є точка зору, висловлена 

А.М. Соколовською, яка розглядає податкову політику як форму вилучення 



36 
 

державою частини доходів юридичних і фізичних осіб, кінцевим 

функціональним призначенням якої є використання з метою виконання 

державою покладених на неї функцій та стимулювання економічного 

зростання [360]. 

Отже, як бачимо, чимала кількість наукових праць присвячена саме 

тлумаченню та визначенню ролі податкової політики в соціально-економічному 

житті суспільства. Що підтверджує попередній висновок щодо домінуючої 

точки зору з приводу ототожнення фіскальної та податкової політики.  

Досліджуючи податкову політику України на сучасному етапі її розвитку, 

В. В. Прохорова наголошувала, що вона є діяльністю держави у сфері 

встановлення і стягнення податків. У статті узагальнено теоретичні підходи 

щодо визначення суті, складових і характеристик сучасної податкової політики 

України, конкретизовано практичні аспекти її вдосконалення та визначено 

головні напрями підвищення її ефективності. До того ж ключовим завданням 

такої політики України в сучасних умовах, на думку вченої, є формування такої 

податкової системи, яку було б зорієнтовано на економічне зростання та 

забезпечення доходів держави, за умови найменшого зачіпання ринкових 

механізмів [310]. Зокрема І. В. Ясько, розглядаючи особливості податкової 

політики в Україні, визначав її як найважливіший регулятор відтворювального 

процесу та наголошував [438], що від прогресивності податкової політики, 

обґрунтованості її побудови безпосередньо залежать темпи економічного 

зростання. У статті автор визначив роль податкової політики в системі 

економічного розвитку, а також дослідив ефективність податкової політики. 

Науковець окреслив основні завдання щодо реформування податкової політики 

України. 

Проте визначення державної податкової політики, запропоноване 

В.В Чайкою, як одного із основних напрямів фінансової діяльності держави, 

здійснюваного уповноваженими органами державної влади з метою мобілізації 

грошових коштів у формі податків і зборів до відповідних бюджетів, що 

втілений у податково-правових нормах, спричиняє юридично значущі наслідки 



37 
 

для суб’єктів податкових правовідносин та спрямований на узгодження 

публічного та приватного податкового інтересу [414, с. 37] на наш погляд є 

найбільш вдалим. Тобто, проаналізовані визначення фіскальної та податкової 

політики доводять, що під фіскальною політикою розуміється діяльність 

органів державної влади як у сфері оподаткування, так і у сфері державних 

витрат, спрямована на вирішення задач, які постають перед державою. На 

відміну від цього податкова політика розглядається як діяльність держави з 

мобілізації грошових коштів у формі податків і зборів до відповідних бюджетів. 

Отже, податкова політка є частиною фіскальної політики, яка забезпечує 

надходження до державного бюджету за рахунок обов’язкових платежів, що 

підтверджує нашу думку щодо недоцільності ототожнення зазначених 

дефініцій, адже це лише один бік фіскальної політики держави. 

Водночас, останніми роками в науковій літературі актуалізувалось 

дослідження перспектив розвитку саме фіскальної політики в Україні в умовах 

євроінтеграції. З огляду на це, варто згадати збірник наукових праць 

«Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації», де розкрито 

концептуальні засади розвитку фіскальної політики в умовах прагнення вступу 

до ЄС, досліджено проблеми та напрями вдосконалення системи 

адміністрування податків і зборів в Україні, а також проаналізовано 

міжнародний досвід щодо запобігання корупції у фіскальній сфері та 

можливість упровадження зарубіжних методик у діяльність фіскальних органів 

України [406]. 

Хоча і в окресленому аспекті спостерігається ототожнення податкової та 

фіскальної політики. Зокрема, у своєму науковому доробку Н. М. Ногінова 

обґрунтовує необхідність реформування податкової політики в Україні в 

умовах євроінтеграції. Для цього вчена визначила головні проблеми вітчизняної 

податкової системи на сучасному етапі. Особливу увагу було приділено 

адаптації вітчизняного законодавства до вимог ЄС. Також було обґрунтовано 

складність та суперечливість податкового законодавства України. У статті 

наголошено на важливості провадження зваженої та раціональної податкової 
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політики з урахуванням тенденцій розвитку економічної системи. Описано 

досвід ЄС щодо провадження податкової політики, зокрема проаналізовано 

частки різних видів податків у загальному обсязі податкових надходжень 

країн – учасниць Союзу [220]. Важливим результатом дослідження 

Н. М. Ногінової є виокремлення основних напрямів реформування податкової 

політики в Україні в контексті євроінтеграційних прагнень, які, на нашу думку, 

мають важливе практичне значення та окремі з яких доцільно прийняти до 

уваги при розробленні Концепції фіскальної політики України. 

Напрями податкової політики України, відповідно до євроінтеграційних 

процесів, також досліджував Н. С. Педченко. Науковець наголошує, що 

сучасна українська податкова політика має орієнтуватись на побудову 

стабільної та зрозумілої системи оподаткування, забезпечення збалансованості 

інтересів держави та платників податків [251]. Учений виокремлює та 

обґрунтовує вісім основних напрямів реалізації податкової політики України 

на шляху до євроінтеграції. О. Є. Федорченко у статті «Досвід адаптації 

податкової політики та адміністрування податків до вимог ЄС» визначив місце 

податкової політики в загальноекономічній політиці держави. До того ж автор 

узагальнив основні аспекти вдосконалення податкової політики держави. У 

праці було обґрунтовано необхідність адаптації вітчизняного податкового 

законодавства до вимог ЄС як процесу розроблення і прийняття нормативно-

правових актів та створення умов для їх належного впровадження і 

застосування з метою поступового досягнення повної відповідності права 

України європейському праву [399]. 

У дисертаційному досліджені «Трансформація податкової політики 

України в умовах євроінтеграційних процесів» Д. В. Веремчук запропонував 

авторське розуміння сутності поняття «податкова політика» як сукупність 

цілеспрямованих заходів держави щодо науково-методичного, нормативно-

правового, інституційно-організаційного, інформаційно-аналітичного, 

ресурсного забезпечення процесів встановлення і стягнення податків та їх 

адміністрування, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів 
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суспільства, а також реалізацію об’єктивних функцій податків з урахуванням 

впливу факторів внутрішнього середовища і зовнішніх векторів економічної 

інтеграції. А також розробив низку нових науково-методичних підходів і 

практичних механізмів трансформації податкової політики України в контексті 

євроінтеграційних процесів. Автор зазначив, що згадане стратегічне прагнення 

України необхідно враховувати під час здійснення державного регулювання 

внутрішніх соціально-економічних процесів. Цей процес потребує коригування 

цілей і завдань податкової політики з урахуванням не лише сформованого 

національного фіскального суверенітету, а й наднаціональних інтересів ЄС та 

сучасних тенденцій фінансової глобалізації [61]. 

Так, В. Ф. Дейнека у статті «Особливості формування і реалізації 

податкової політики держави в умовах глобалізації» дослідив особливості 

формування та реалізації податкової політики держави в умовах глобалізації. 

Автор доводив, що на сучасному етапі розвитку соціально-економічних 

відносин, високого рівня економічної інтеграції та міжнародного 

співробітництва податкова політика набуває нових якостей як в процесі 

формування рішень, так і під час їх реалізації [83]. У статті зазначено, що в 

умовах глобалізації важлива якість податкової політики полягає не лише в 

узгодженні дій на основі різних інструментів державного регулювання, а й у 

взаємоузгодженості політичних рішень у сфері податкової політики на 

міжнародному рівні [83]. 

Сьогодні науковці аналізують фактори, які обумовлюють необхідність 

реформування податкової політики. Так, О. О. Молдован, О. В. Шевченко та 

О. О. Єгорова в науковій праці «Пріоритети реформування податкової політики 

України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності?» 

приділили увагу аналізу наявних і розробленню нових механізмів реалізації 

стимулюючого потенціалу податкової політики в умовах обмеженості 

фінансових ресурсів та актуальності фіскальних завдань. Автори 

запропонували нові підходи та механізми щодо реалізації пріоритетів 

податкової реформи [199]. Вищезазначена проблематика також була предметом 
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дослідження І. М. Цап, який присвятив свою працю окремим питанням щодо 

реформування податкової політики і перспективам переорієнтації податкової 

системи з суто фіскальних цілей на стимулювання економічного 

зростання [411].  

Зокрема, О. В. Шарікова у своєму дисертаційному дослідженні 

«Податкова політика в умовах детінізації економіки» узагальнила теоретичні та 

методичні засади реалізації податкової політики держави, а також обґрунтувала 

можливі напрями її вдосконалення з метою детінізації економіки України. 

Дослідниця наголошувала, що проблемам впливу інструментів податкової 

політики держави на тіньовий сектор економіки не приділяють достатньо уваги 

як вітчизняні, так і зарубіжні вчені [421]. 

Важливим напрямом в дослідженнях фіскальної політики в Україні є 

визначення способів її реформування. У дисертації на тему «Фіскальна політика 

в перехідній економіці України» О. М. Жовтанецький здійснив науковий аналіз 

фіскальної політики в перехідній економіці України, визначив оптимальний 

рівень застосування фіскальних інструментів – податків та урядових видатків, а 

також розробив рекомендації щодо вдосконалення бюджетної системи, 

податкового законодавства, поліпшення системи макроекономічного 

регулювання, зокрема у провадженні фіскальної політики [111]. 

Наприклад, Н. Є. Кульчицька у своєму дослідженні, присвяченому 

фіскальній політиці України на регіональному рівні, доводить, що фіскальна 

політика є складовою фінансово-економічної політики, що відіграє визначальну 

роль в інституційних процесах зміни економіки. На думку автора, лише реальне 

усвідомлення фіскальної політики на регіональному рівні дасть змогу оцінити 

низку чинників соціально-економічного розвитку регіонів країни, який буде 

збалансованим та ефективним лише за умови впровадження територіально-

диференційованих механізмів реалізації загальнодержавних цілей з орієнтацією 

на суспільно-муніципальні властивості регіонів [161]. Водночас 

Н. Є. Кульчицька системно обґрунтувала теоретико-методологічні засади 

функціонування фіскальної політики на регіональному рівні в Україні та 



41 
 

розробила конкретні системи заходів практичного характеру щодо 

трансформації регіонального фіскального інструментарію. У позитивному 

контексті варто оцінити здійснений автором аналіз еволюційного процесу 

фіскальної політики, починаючи зі стародавнього світу та до сьогодення, що 

базується на основних економічних, політичних і соціальних 

перетвореннях [161]. 

У статті «Фіскальна політика держави як основний інструмент 

макроекономічного регулювання» І. А. Дем’янчук дослідив сутність фіскальної 

політики держави, визначив особливості реалізації фіскальної політики в Україні 

та її роль у розвитку національної економіки. Науковець запропонував можливі 

шляхи вдосконалення вітчизняної фіскальної політики з метою стабілізації 

поточної економічної ситуації та реалізації довгострокової стратегії розвитку 

держави [87]. На засадах здійсненого дослідження автор доходить висновку, що 

забезпечити підвищення ефективності реалізації вітчизняної фіскальної політики 

можна лише за допомогою врахування особливості розвитку економіки 

України [87]. 

У праці «Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері 

оподаткування» В. І. Теремецький розглянув поняття «адміністративно-правове 

регулювання» і його особливості, а також визначив його мету та види [374]. 

Автор окреслив пріоритетні напрями адміністративно-правового регулювання у 

сфері фіскальної політики, до яких він зарахував: регламентацію державного 

управління у сфері податкових правовідносин; визначення адміністративно-

правового статусу учасників податкових відносин; визначення процедур 

діяльності податкових та інших органів у галузі правозастосовної діяльності 

(безпосередня реалізація відповідних нормативних правових актів за 

допомогою стягнення податків); адміністрування податків і зборів 

(обов’язкових платежів); реалізацію контролю й нагляду в цій сфері; 

визначення видів адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 

оподаткування; визначення правових засад взаємодії та координації у сфері 

податкових правовідносин [374]. 
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Так, Ю. С. Махиніч у статті «Проблеми адміністративно-правового 

регулювання податкової політики щодо обслуговування великих платників 

податків у зоні проведення антитерористичної операції та на тимчасово 

окупованій території України» проаналізував питання адміністративно-

правового регулювання податкової політики щодо адміністрування податків, 

зборів, платежів і обслуговування великих платників податків у зоні проведення 

антитерористичної операції та на тимчасово окупованих територіях України. 

Дослідник обґрунтував концептуальні засади оптимальної податкової політики 

щодо великих платників з метою недопущення втрат державного бюджету за 

період тимчасової неспроможності контролювати певні території України [187]. 

У праці, присвяченій вивченню питань правового регулювання фіскальної 

політики в Україні в умовах євроінтеграції, С. П. Параниця та І. М. Вергелес 

окреслили проблемні аспекти правового регулювання фіскальної політики в 

Україні в умовах активізації євроінтеграційних процесів, використовуючи 

останні зміни в законотворчій та політичній діяльності України. На їхню думку, 

основним шляхом узгодження правових норм України та ЄС постає їх 

адаптація. Таким чином, європейські стандарти ведення фіскальної політики 

мають стати орієнтирами, на яких буде базуватися власна українська модель 

функціонування фіскальних органів та адміністративно-правове забезпечення 

фіскальної діяльності [246]. З такою точкою зору неможливо не погодитись, 

адже прагнення до євроінтеграції потребує змін щодо регулювання суспільних 

відносин у будь-якій сфері, але з урахуванням особливостей національних 

традицій та правосвідомості населення. Не є виключенням і фіскальна політика 

держави, адже вона має будуватись з врахуванням сучасних та передових 

практик економічно розвинутих країн світу. Саме це обумовлює необхідність 

виваженого підходу до запровадження рекомендацій представників 

міжнародного економічного співтовариства щодо особливостей формування та 

реалізації фіскальної політики держави. 

Завершуючи аналіз стану наукових досліджень адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики в Україні, зауважимо, що 
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більшість питань, які стосуються генезису становлення фіскальної політики в 

Україні, системи органів, що забезпечують її реалізацію, а також податкової 

політики як однієї з її основних складових елементів досить поглиблено 

вивчено в сучасній науковій літературі. При цьому питання, пов’язані зі 

становленням податкової політики вивчені більш ґрунтовно, порівняно з 

фіскальною політикою. Крім того, питання адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики, на жаль, не відрізняються комплексністю та 

системністю, а також не мають належного науково-теоретичного підґрунтя. 

Недостатньо розробленими залишаються питання, які стосуються механізму 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики, чинників, що на 

неї впливають, адміністративно-правового стану суб’єктів, які її формують та 

забезпечують реалізацію тощо. Варто зазначити, що більшість із 

проаналізованих дисертацій, монографій, наукових статей та інших публікацій 

ґрунтуються на застарілому законодавстві, в них не враховано сучасну 

суспільно-політичну ситуацію в Україні та ті важливі кроки, які вже було 

зроблено на шляху до євроінтеграції. Ще одним негативним фактором є те, що 

науковці переважно розглядають фіскальну політику як один із напрямів 

фінансової політики держави, акцентуючи на ролі норм фінансового права в її 

регулюванні та майже не приділяючи належної уваги адміністративно-

правовим механізмам її реалізації.  

На сьогодні адміністративно-правове регулювання є важливим 

інструментом формування та реалізації фіскальної політики держави, від 

ефективності якого безпосередньо залежить ефективність фіскальної політики 

зокрема, і фінансової системи країни загалом. Фіскальна політика 

безпосередньо впливає на стан національної економіки, тому її 

адміністративно-правове регулювання  має важливе значення для її 

ефективності. Отже, на нашу думку, проблема адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні є актуальною, а теоретичні 

розробки у зазначеному напрямі не лише мають важливе перспективне 

практичне значення, а й повинні постійно заохочуватись збоку держави. Адже 
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від ефективності реалізації фіскальної політики напряму залежить 

благополуччя країни. 

 

 

1.2. Генезис адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики в Україні 

 

Дослідження сучасних проблем адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики України, а також пошук способів їх вирішення є 

неможливими без розгляду історичного досвіду управління зазначеною 

сферою. Це дозволить зрозуміти сутність помилок запроваджуваних заходів та 

віднайти найбільш оптимальні підходи до зазначеної проблематики в сучасних 

складних умовах розвитку суспільства. Саме тому цей підрозділ дисертаційного 

дослідження буде присвячено розгляду генезису адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні.  

Результати аналізу генези формування та реалізації окремих складових 

фіскальної політики переконують, що цілісна фіскальна політика сформувалась 

лише наприкінці ХХ століття. Протягом історичного розвитку суспільства 

відокремлено формували підходи до політики державних надходжень, а також 

до державних витрат. Що не дозволяло досягнути органічної єдності 

зазначених компонентів. Тому можна стверджувати, що окремі елементи 

фіскальної політики були характерні ще для перших державних утворень, які 

існували на території сучасної України. Більш-менш належного 

адміністративно-правового регулювання фіскальна політика набула лише в 

період Київської Русі як центру зародження державності. Хоча у той період 

цілісної фіскальної політики ще не було, а неврегульованість процесу 

справляння податків уможливлювала численні зловживання збирачів податків. 

В історичних джерелах за цей період вперше було вжито такий термін, як 

«мита», що в подальшому застосовували у різних варіаціях: «мита», «митна 
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ізба», «митний збір». Запровадження мита в Київській Русі було зумовлено тим, 

що через її землі проходили транзитні шляхи, велась інтенсивна торгівля з 

різними народами і племенами, передусім з Візантією, яка була основним 

ринком збуту для багатьох слов’янських товарів [28]. 

Єдиним джерелом адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики того часу були укази князя та міжнародні договори. Так, згідно з 

договором київського князя Ігоря з візантійським імператором (945 р.), 

договірні сторони зобов’язувались гарантувати безпеку своїх купців (гостей), 

які вели торгівлю, мали право регламентувати обсяги оптових закупок і ціни на 

них, здійснювати відповідну сертифікацію товарів. Таким чином, цей договір 

передбачав основні елементи міжнародної торгівлі, які наявні й сьогодні [28]. 

Цікаво, що в аналізований період формування політики державних 

надходжень відбувалося більш активно порівняно з політикою державних 

витрат. Першим податком Київської Русі вважають оброк – плата за 

користування предметами, яку стягували як із завойованих племен, так і з 

одноплемінників на засадах консолідованої відповідальності. Кошти, отримані 

від оброку витрачали на утримання княжої дружини, створеної для захисту 

господарства. Державну казну поповнювали також дарами і поклонами, що 

добровільно підносили князю общинники в натуральній формі. Особливістю 

таких надходжень було те, що підношення мали не систематичний, а 

випадковий характер.  

Видатки з державної казни направлялись, переважно, на користь 

фінансування військових потреб та обслуговування потреб княжої родини. Це 

пояснюється особливостями суспільно-політичного розвитку Київської Русі – її 

постійне перебування у стані відстоювання права на власні території, що 

потребувало наявність міцної та добре озброєної дружини. Таким чином, на 

території Київської Русі, як і в інших державах того часу, «війна породжувала 

податки». Основу доходів казни становили дари, поклони, оброк і данина, що 

мали нестабільний та неупорядкований характер. 
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Упродовж 945–957 рр. княгинею Ольгою було започатковано стабільне 

стягнення податків, що певним чином упорядкувало фінансову систему Русі. 

Розмір данини залишався не однаковий для всіх: існували податкові пільги для 

князівських слуг і духовенства, яких звільняли від сплати данини.  

За часів князя Володимира вперше відбулася диференціація державних 

доходів за цільовим призначенням. Так, разом з податками, які були 

призначені на утримання князя та його дружини, з’явилась церковна 

десятина – податок, що спрямовувався на забезпечення потреб духовенства та 

сплачувався як добровільні пожертви на користь церкви. У подальшому 

десятина з тимчасового перетворилась на постійний податок [211], що було 

зумовлено хрещенням Русі та поширенням християнства. 

Найбільш важливим нормативним документом, де знайшли відображення 

окремі аспекти фіскальної політики держави того часу, була «Руська правда». 

Одна з її складових («Покон вірний») частково регламентувала тогочасну 

податкову систему (закріплювала, що основним прямим податком був податок 

на «дим», розмір якого залежав від кількості димарів і печей у дворі [214]. 

Непрямі податки справляли у формі торгових, перевізних і судових зборів 

(мит) [384]. 

Упродовж усього періоду існування Київської Русі (IX ст. – 30-ті рр. 

XII ст.) суттєвих змін у правовому регулюванні фіскальної політики не 

відбувалось. Причому сама фіскальна політика була спрямована на 

фінансування армії та забезпечення захисту населення від ворожих посягань, а 

мито стягували лише з торговельних операцій. Враховуючи особливості 

розвитку держави за часів Київської Русі, зокрема, постійні військові 

конфлікти, спрямовані на забезпечення територіальної цілісності державного 

утворення, цілком виправдовувалося так би мовити «мілітаристське» 

спрямування фіскальної політики того періоду. 

Отже, період існування Київської Русі варто визнати початком 

формування політики державних доходів. Податкова система була феодально-

децентралізованою. Серед її негативних рис можна виокремити 



47 
 

неврегульованість розмірів і періодичності збору податків, їх значна кількість 

та різнорідність, випадковість поборів. Окрім того, роздробленість князівств 

Київської Русі зумовила осідання княжих доходів на місцях, що призводило до 

браку коштів на утримання війська [231].  

Чітко визначеної політики державних витрат (або її окремих елементів) 

на той час не існувало: кошти витрачали у разі потреби, без попереднього 

планування та прорахунку. Дуже ретельно проблематику ґенези державних 

видатків у своїх роботах дослідила А. А. Нечай, яка запропонувала три етапи 

становлення системи публічних видатків та їх регулювання [213]:  

– період існування переважно «суспільних» потреб прадержав як першого 

аналогу суспільних публічних потреб, та відсутності механізмів 

адміністративно-правового регулювання публічних видатків;  

– період існування переважно приватних потреб та, відповідно, 

приватних видатків у державах і появи перших актів нормативно-правового 

характеру, які регулювали їх здійснення;  

– період існування як приватних, так і публічних потреб та приватних і 

публічних видатків у державі. 

Запропонована класифікація у повному обсязі відображує тенденції 

розвитку суспільства та еволюції системи державних витрат. 

Одна з найсуттєвіших складових державних витрат – державні видатки, 

як чітко визначена економіко-правова категорія сформувалася лише в епоху 

Середньовіччя. Перші згадки про них наявні в літописах ХІ–ХІІІ століть.  

У період феодально-роздробленої Русі (30-ті рр. ХІІ–ХІV ст.) 

адміністративно-правове регулювання фіскальної політики зазнало певних змін, 

зокрема було цілком передано місцевим удільним князям.  

З розвитком суспільства почала удосконалюватись і система державних 

надходжень. У XIV–XVI ст. за часів Великого князівства Литовського та Речі 

Посполитої переважали прямі податки. У цей період було ліквідовано 

консолідовану відповідальність общин за сплату податків і запроваджено їх 

справляння особисто з кожного платника васалами короля. Також 
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запроваджено так звану розкладну форму справляння податків, за якої органи 

влади визначали загальну суму податкових надходжень, необхідну для 

фінансового забезпечення функціонування держави, що в подальшому 

розподілялась між адміністративними одиницями, а далі – між окремими 

платниками податку.  

З одного боку, така система зумовила посилення нерівності платників 

податку на релігійному підґрунті, а також часткове запровадження оренди 

права справляти податки, а з іншого – уможливила зловживання з боку збирачів 

податків, які прагнули зібрати більше податків на власні потреби. Усі податки 

(данина, серебщина, подимщина, стація, воловщина, поголовщина, ординщина, 

поштучне, посощина, чинш) та натуральні платежі (хміль, дрова тощо), які 

надходили до казни Литовської держави, спрямовувались на утримання 

князівського двору, княжої адміністрації, армії, а також ведення війн [215]. 

В аналізований період було належним чином відпрацьовано механізм 

справляння грошових податків. Так, основною податковою одиницею 

визначали окреме селянське господарство, яке могло складатись як з одного, 

так і з декількох дворів (визначальним критерієм було володіння певним 

наділом землі). Зазначені одиниці як данину віддавали частину урожаю та 

худоби, а також сплачували поземельний податок у грошовій формі [215]. 

Шляхта і маєтки католицької церкви були звільнені від оподаткування. Королі 

були позбавлені права накладати податки: скарб їх корони поповнювався лише 

прибутками із зобов’язань сільського і міського населення, королівських земель 

та самоуправління міст, яким було надано магдебурзьке право.  

Наприкінці XV ст. розпочалося формування нової фінансової системи, 

яка дещо відрізнялась від тієї, що було побудовано у відповідності до наявної 

раніше фіскальної політики, та розвиток її монетарного спрямування. На 

відміну від попереднього періоду, коли податок стягувався не лише у грошовій, 

а також і в натуральній формі, у зазначений період податок головним чином 

збирали у вигляді грошей і стягували як з селян, так і з посадових осіб. Окрім 

того, було введено нові різновиди податків: «ямські», «пищальні» (для 
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виробництва гармат), збори міські, «засічки» (для будівництва охоронних 

укріплень, засік). Згодом цар Іван IV запровадив «стрілецький податок» на 

утримання військ, а також «полонений податок» – для викупу полонених, 

узятих у полон ворогом [163]. Таким чином, протягом ХV–ХVІ ст. на теренах 

України сформувалась чітка та досить дієва система надходжень до державної 

казни. 

Наступним історичним періодом розвитку фіскальної політики України є 

період козаччини. У цей час формування системи державних надходжень і 

видатків відбувалось з метою розширення кола прямих реальних податків, які 

стягували за натуральними ознаками з окремих видів господарської діяльності. 

І хоча в XVI–XVII ст. податкове навантаження на українських землях було 

нижчим, ніж у європейських держав, досвід останніх запозичували все 

активніше. Влучним є зауваження Р. Паславської стосовно того, що основною 

рисою системи державних надходжень козацької доби було поєднання в 

питаннях конструювання фіскальних інструментів історичного досвіду часів 

Київської Русі та Литовського князівства із застосуванням самобутніх, 

національних форм стягнення, а також активне запозичення досвіду сусідніх 

держав [249]. 

Для аналізованого періоду характерними були інтенсивне формування 

української державності й турбота про поповнення державної скарбниці, 

оскільки лише за наявності необхідних коштів, гетьмани могли самостійно 

керувати державою.  

Система державних надходжень XVI–XVII ст. на території України була 

неодноманітна, хоча у період існування Запорозької Січі [210] фінансове 

становище українських земель було відносно стабільним. Так, на територіях, що 

увійшли до складу Запорізької Січі, було запроваджено власну систему 

формування надходжень, яка складалась з постійних податків – «поборів» та 

надзвичайних податків – «стації». Суб’єктами оподаткування були селяни і 

міщани. Від сплати податків звільняли лише козаків, які несли службу у війську. 

Ще одним джерелом поповнення казни була військова здобич («козацький хліб»). 
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Зібрані надходження витрачали переважно на утримання війська та організацію 

військових походів. А на територіях, що належали до складу Речі Посполитої 

було запроваджено польську систему державних надходжень, відповідно до 

якої шляхту і маєтки католицької церкви звільняли від сплати податків. За 

таких умов основне податкове навантаження лягало на селян.  

Однак, попри високу ефективність і відносну стабільність, тогочасна 

фіскальна політика не отримала належного адміністративно-правового 

регулювання: основним джерелом її регулювання були численні укази 

гетьмана.  

Після смерті Богдана Хмельницького настав період Руїни, адже занепало 

все, чого було досягнуто за часів гетьманату. Фіскальна політика не стала 

винятком і її розвиток перейшов у повну залежність від правових традицій та 

суспільно-політичних умов розвитку тих країн, під владу яких потрапили 

розроблені українські землі. Так, в аналізований період більша частина 

українських земель історично розвивалася під впливом Російської імперії, а 

західні території – під впливом країн Східної Європи. Це певною мірою 

визначило особливості розвитку державного устрою, а також формування 

податкової політики сучасної України [192]. 

Отже, в XVI–XVII ст. фіскальна політика на українських землях мала 

неоднорідний характер, що було зумовлено їх входженням до різних державних 

утворень.  

У другій половині XVII – на початку XVIII ст. майже вся територія 

сучасної України увійшла до складу Російської імперії та була включена в 

механізм формування дохідної частини державного бюджету останньої [171]. 

Процеси уніфікації фіскальної політики в Російській імперії та поширення 

російської подушної системи на українських землях відбувалися паралельно в 

60–90-х pp. XVIII століття. 

Врешті-решт Україна (так само як Прибалтика та Білорусь) у фіскальному 

законодавстві Російської імперії отримала статус земель, «існуючих на 

особливих правах», або «привілейованих» [232]. Таке суспільно-політичне 
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становище тривало протягом усього дореформеного періоду і лише в результаті 

реформ Олександра І відбулася остаточна уніфікація національного 

фінансового законодавства і фіскальної політики держави (хоча останні 

залишки українських вольностей – магдебурзьке право і судочинство за 

Литовським статутом – були знищені ще під час правління Миколи І) [232].  

Певні особливості мало адміністративно-правове регулювання фіскальної 

політики царської імперії в українських губерніях у другій половині XVIII – на 

початку XIX століття. Для цього періоду характерним було знищення 

інститутів української автономії на Слобожанщині, Лівобережжі й Запоріжжі, а 

також приєднанням до Російської імперії Правобережжя та Південної України. 

Фіскальна політика на зазначених територіях мала певні відмінності від тієї, що 

провадилася в російських етнічних губерніях. Водночас вона була типовою для 

нових неросійських територій та залежала від багатьох внутрішніх і зовнішніх 

чинників. Наприклад, важливу роль відігравало ставлення місцевих еліт до 

Санкт-Петербурга, прояви з її боку їх сепаратистських й автономістських 

поглядів, економічний стан регіону, ймовірність військової загрози ззовні 

тощо [232]. 

Першим документом, де було комплексно відображено інформацію про 

публічні доходи та витрати, став бюджет Запорізької Січі, розроблений 

наприкінці ХVІІІ ст.. Тогочасний бюджет було представлено у вигляді звіту про 

фактично зібрані доходи і здійснені видатки, що засвідчує відсутність будь-

якого планування фіскальної політики, а наявність лише статичної фіксації 

економічних процесів, які вже відбулися у суспільстві протягом певного 

періоду часу. Однак пізніше життя настільки ускладнювалось та 

урізноманітнювалось, що однієї лише констатації обсягу надходжень коштів до 

державної казни та обсягу їх витрат стало замало для здійснення ефективного 

управління економікою країни. Це створило передумови для зміни підходів 

щодо формування бюджету з документа-звіту на документ-прогноз із 

визначенням попередніх (розрахункових) обсягів доходів і розміру 

запланованих видатків.  
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Для забезпечення реалізації фіскальної політики Російської імперії в 

другій половині XVIII – на початку XIX ст. в українських губерніях було 

створено систему державних і самоврядних органів, провідне місце серед яких 

посідали казенні палати, де зосереджувалося все фінансове управління 

губерній. Особисту відповідальність за своєчасне надходження податей і 

ліквідацію недоїмок несли губернатори, а добробут чиновників багато в чому 

залежав від успіхів чи невдач на зазначеному поприщі.  

Досить важливу роль у реалізації фіскальної політики також відігравали 

органи поліції, оскільки в ті часи підрозділи міністерств фінансів і державних 

маєтностей ще не мали власних органів примусу [233]. Зокрема, земська і 

міська поліція здійснювала нагляд за торгівлею алкогольними напоями, та 

своєчасною сплатою податей, а в разі виникнення заборгованостей – 

забезпечувала їх примусове стягнення.  

Цікавим є факт, що 1810 р. в Російській імперії, до складу якої на той час 

входила більша частина українських земель, за вказівкою царя Олександра І 

М. Сперанський підготував перший «План фінансів», що містив дві частини – 

поточну (планову на поточний рік) та прогнозну [109], адже посилення ролі 

держави обумовило необхідність у перетворенні бюджету з документа-звіту на 

документ-прогноз, де були б визначені попередні обсяги доходів та 

запланованих видатків. Завдяки цьому плану керівництво царської Росії вперше 

побачило тісний зв’язок між різними варіантами класифікації звичайних і 

надзвичайних видатків у державі, з одного боку, та показниками балансу 

бюджетних розписів країни – з іншого. Покращенню підсумкового показника 

балансу державного розпису сприяло також переведення деяких видів видатків з 

одних категорій балансу розпису держави в інші [213; 335]. 

Основним недоліком тогочасного фінансового, зокрема фіскального 

управління, на думку деяких науковців, була відсутність єдиного міністерства, 

що негативно позначалось на формуванні державного бюджету. В 

аналізований період чимало зарубіжних країн уже активно застосували 

практику зосередження важелів фіскального управління в одному органі, що 
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давало можливість забезпечувати дієвий контроль за реалізацією фінансової, 

зокрема і фіскальної політики багатьох держав світу [232; 233]. 

Вказаний недолік вдалося усунути лише в 1802 р., коли за Маніфестом 

Олександра І «Про заснування міністерств» було створено окреме 

Міністерство фінансів, у якому зосереджувалось центральне управління всіма 

фінансовими справами імперії. Уже в 1811 р. керування фінансами було 

розділено між трьома відомствами: Міністерством фінансів, яке опікувалось 

усіма джерелами доходів; Державним казначейством, яке відало витратами; 

Державним контролером, який здійснював ревізію всіх рахунків. Ще через 

десять років Державне казначейство було знову включено до складу 

Міністерства фінансів на правах департаменту [334]. У результаті різного роду 

структурних реформ на початку XIX ст. всі місцеві фіскальні органи було 

уніфіковано і підпорядковано центральному управлінському апарату 

Російської імперії за відповідними напрямами їхньої діяльності без будь-яких 

регіональних відмінностей [143]. 

Наприкінці XIX ст. особливого розвитку зазнали як фінансова система 

Російської імперії, так і її складова – фіскальна політика. Головним керівником 

фінансової реформи був С. Вітте, який приділив значну увагу чинній системі 

промислового оподаткування. Передусім було переглянуто положення про 

мито і право торгівлі та промислів від 9 лютого 1865 року. Його головним 

недоліком було те, що ставки зазначених податків визначали лише за 

зовнішніми ознаками, не враховуючи ані розміри капіталовкладень, ані 

отриманого чистого прибутку [171]. 

Особливістю цього періоду був розвиток системи прямих податків. Так, 

введено «подушний» податок, який стягувався в однаковому розмірі з кожного 

селянина, хоча їхні доходи могли суттєво відрізнялись. До того ж було введено 

«питний» (горілчаний) податок, земські та місцеві збори, натуральні 

повинності, а згодом – прибутково-майнові податки. Податковий тиск на 

українських землях, які увійшли до складу Австро-Угорщини був дещо 
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меншим, попри високий рівень поземельного оподаткування та фіскальні 

монополії.  

Таким чином, на початку ХІХ ст. національна система надходжень 

працювала на користь двох держав: Російської імперії, де переважали непрямі 

податки (акцизи), та Австро-Угорщини. 

Наступним важливим етапом розвитку адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні став післяреволюційний період. 

Суттєвих змін зазнали структура, види і форми бюджетних надходжень та 

видатків. Так, було введено фіскальну монополію на цукор і спиртні напої, що 

дало змогу отримати суттєве джерело надходжень до бюджету.  

Основною особливістю фіскальної політики після жовтневої революції 

було її спрямування на послаблення економічної бази буржуазії. З цією метою з 

буржуазії стягували контрибуцію, а також було введено прибутковий податок. 

Однак в умовах громадянської війни і переходу до натуралізації народного 

господарства, усі грошові податки з часом трансформували в натуральну 

форму [206]. 

У 1918 р. на території більшості українських земель відбулася чергова 

зміна державного устрою – у квітні Гетьманом всієї України проголосили 

П. Скоропадського [100]. Одним із першочергових завдань Гетьмана стало 

налагодження розбалансованого народного господарства та відродження 

фінансової системи. Досягнення поставленої мети стало можливим лише за 

умови проведення ефективної фіскальної політики шляхом видання нових 

законів, а також удосконалення вже наявного податкового законодавства. Так, 

лише впродовж декількох місяців було прийнято важливі для подальшого 

розвитку національної фінансової системи законодавчі акти: 

– Закон «Про тимчасовий державний устрій України» від 29 квітня 1918 

року. Цей документ заклав правове підґрунтя створення Фінансової Ради, вищої 

інституції у сфері здійснення контролю за фінансовою системою країни [375]. 

Окрім того, зазначений акт відновлював право приватної власності як однієї з 

фундаментальних цінностей; 
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– Закон «Про право на врожай 1918 року», який було ухвалено 28 травня 

1918 р., став важливим кроком у реалізації фіскальної політики Гетьмана. У 

цьому нормативно-правовому акті зазначалось, що право на врожай ярих 

культур, засіяних навесні 1918 р., відповідно до наказу генерал-фельдмаршала 

Ейхгорна від 6 квітня 1918 р., належить тим особам, які засіяли землі [100; 118]; 

– Закон «Про підвищення ставки кріпосної оплати» від 25 травня 1918 р. 

Зазначений документ встановлював розміри кріпосної оплати, яка мала 

становити 6 % або від вартості маєтності, що переходить відповідно до акта, 

або від суми, вказаної в акті незалежно від кількості осіб, які беруть участь в 

угоді [68].  

Звісно, це не повний перелік нормативно-правових актів, розроблених та 

ухвалених за ініціативи П. Скоропадського. Однак саме вони визначають 

основні напрями розвитку фіскальної політики у період Гетьманату, 

доповнюючи перший бюджет України в ролі незалежної держави. 

За часів П. Скоропадського всіма податковими та фінансовими 

надходженнями опікувалося Міністерство фінансів Української Держави, що в 

травні 1918 р. мало такі відділи: Кредитова канцелярія, Державна скарбниця, 

Фінансові палати, палата Залізничних справ, палата простих податків, палата 

посередніх податків, палата митних зборів та комітети з народної ощадності, 

комітет державних банків, а також окремий корпус кордонної охорони [118; 

412]. 

Проаналізувавши результати здійснюваної в 1917–1918 рр. фіскальної 

політики, можна відмітити низку негативних наслідків. Так, непослідовна і 

непродумана податкова політика призвела до погіршення загальної соціально-

економічної ситуації в країні та зумовила перехід більшої частини сільського 

населення на бік контрреволюціонерів. 

Черговий етап розвитку фіскальної політики пов’язаний з утвердженням 

на українських землях радянської влади. У 1920–1921 рр. було прийнято 

декрет, що регламентував норми та розміри податків з урожаю, стягнення яких 

здійснювали із застосуванням примусово-репресивних методів [212; 384]. 
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Фіскальна політика СРСР, до складу якого увійшла більша частина 

українських земель, розвивалась у межах нової економічної політики (НЕП), 

що мала жорсткі форми вираження в Україні.  

Відносини між державою i платниками податків набули максимального 

загострення 1929 р., коли в українські села відправили десятки тисяч робітників 

(так званих тисячників) для проведення кампанії розкуркулення. Такими 

адміністративно-командними методами радянська влада спрямувала державну 

податкову політику на нівелювання прибутків населення, гальмування 

приватногосподарчого напряму розвитку економіки і, відповідно, соціальної 

політики більшовизму, запобігання можливості накопичення прибутків і 

власності, а також нищення приватного капіталу як такого [68]. 

У 1930 р. в СРСР було проведено масштабну податкову реформу, в 

результаті якої 86 податкових платежів і зборів було замінено двома: податком 

з обігу та з чистого прибутку. Їх стягнення покладалось на Народний комісаріат 

фінансів, тоді як місцеві податки стягували територіальні органи радянської 

влади. З часом виникла необхідність централізації ресурсів у суспільстві, яка 

відбувалася спочатку в натуральній, потім – у змішаній, а з розвитком 

суспільних відносин – у грошовій формі. 

Видатки місцевих органів влади й управління втратили самостійність, і 

розглядались як частина державних видатків. Причому напрями використання 

залучених коштів постійно змінювались. Спочатку це було залучення коштів 

лише для утримання державних структур і армії. З розвитком виробничих 

відносин сформувались загальносуспільні потреби, у яких зацікавлений кожний 

член суспільства та задоволення яких було можливим лише на державному 

рівні. Обсяги таких потреб зростали разом із розвитком суспільства, що 

зумовлювало збільшення обсягу коштів для їх задоволення [84, с. 6]. Серед 

видатків бюджету значне місце відводили також видаткам економічного 

характеру, які були зумовлені проведенням націоналізації економіки країни. З 

огляду на це, сформувався новий вид видатків – видатки децентралізованих 

фондів коштів соціалістичних підприємств.  



57 
 

Наслідком такої непродуманої фіскальної політики держави, зокрема у 

сфері оподаткування, став голодомор 1932–1933 рр. в Україні [216]. 

З початком Другої світової війни підходи до формування фіскальної 

політики було змінено та переорієнтовано на задоволення військових потреб. У 

цей час суттєво зросли податки з населення (до 14 %); введено воєнний 

податок, який стягували до 1946 р., з 1944 р. ввели податок на неодружених, 

незаміжніх та малосімейних (сім’ї, які мали одну чи дві дитини); підвищено 

ставки сільськогосподарського податку [422]. Зазначений підхід призвів до 

зростання податкового тягаря і переобтяження доходів громадян платежами на 

користь держави. Зростаючі надходження спрямовували на фінансування 

військових видатків [437]. 

Німецька влада на окупованій території України встановила 25 видів 

грошових податків, серед яких прибутковий податок, податки з обороту та зі 

спадщини тощо, а також безліч місцевих податків. 

Для фіскальної політики післявоєнного періоду було характерно те, що 

оподаткування поступово заміщували неподаткові джерела, які наповнювали 

бюджет. Головним таким джерелом був перерозподіл основних доходів 

державних підприємств та організацій.  

У 1960-ті рр. з ініціативи Н. С. Хрущова, було зроблено спробу поступово 

ліквідувати оподаткування у зв’язку з «неминучою побудовою комунізму». 

Передусім було заплановано знизити і згодом поступово скасувати податки з 

заробітної плати трудящих. З цією метою навіть було прийнято спеціальний 

Закон СРСР «Про скасування податків з заробітної плати працівників та 

службовців» від 7 травня 1960 року [311]. 

З 1980 р. для фіскальної політики СРСР характерним було поступове 

реформування системи обов’язкових платежів державних підприємств до 

бюджету. Водночас сформувалася правова база для запровадження системи 

податків з індивідуальних підприємців, а також з кооперативів і підприємств за 

участі іноземних організацій. З цією метою було прийнято низку законодавчих 

актів щодо оподаткування окремих сфер економічної діяльності, які згодом 
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систематизуються в єдиному Законі СРСР «Про податки з підприємств, 

об’єднань і організацій» від 14 червня 1990 року. Згідно з цим документом, 

підприємства, об’єднання й організації були зобов’язані сплачувати такі 

загальносоюзні податки: на прибуток, з обороту, на експорт та імпорт [247; 

360]. 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що в період існування СРСР було 

закладено фундамент для формування фіскальної політики сучасної української 

держави. Однак із набуттям Україною незалежності розпочався кардинально 

новий етап формування новітньої парадигми державної політики, важливою 

складовою якої є фіскальна політика. Зміна адміністративно-територіального 

устрою країни, впровадження нових стандартів соціально-економічного 

розвитку, перегляд основних функцій, які має виконувати держава, а також 

низка чинників зумовили об’єктивну необхідність зміни підходів до 

формування фіскальної політики держави. 

Суттєвий вплив на розвиток адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики незалежної України мало прийняття Постанови Ради 

Міністрів УРСР «Про створення державної податкової служби в Українській 

РСР» [303]. Відповідно до зазначеного документа, у системі Міністерства 

фінансів УРСР було створено державну податкову службу в складі: Державної 

податкової інспекції Міністерства фінансів УРСР; державних податкових 

інспекцій в областях, районах, містах і районах у містах [303]. До того ж 

зазначений нормативно-правовий акт встановив загальну чисельність 

працівників державних податкових інспекцій у республіці на 1990 рік. 

Логічним продовженням цього напряму адміністративно-правового 

регулювання стало прийняття Закону «Про державну податкову службу в 

Українській СРСР» [279] від 4 грудня 1990 р., який на законодавчому рівні 

визначив права, обов’язки і відповідальність державних податкових інспекцій 

під час стягнення ними податків та інших обов’язкових платежів у бюджет, 

здійсненні контролю за правильністю обчислення і сплати цих платежів, а 

також за дотриманням податкового законодавства. Законом було також 
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визначено структуру й підпорядкованість податкової служби, яка створювалася 

при Раді Міністрів УРСР у складі Головної державної податкової інспекції 

УРСР і державних податкових інспекцій в областях, районах, містах і районах у 

містах [183; 390]. 

Було ліквідовано наявну за радянських часів уніфіковану класифікацію 

доходів і видатків як союзного бюджету, так і власне УРСР. З цією метою 

16 липня 1992 р. Мінфін ухвалив спеціальний наказ № 35, відповідно до якого 

було затверджено принципово нову класифікацію доходів і видатків державного 

та місцевих бюджетів. Ця класифікація проіснувала аж до кінця 1997 року. З 

1 січня 1998 р. почала діяти нова бюджетна класифікація, розроблена Кабміном і 

Мінфіном, затверджена Постановою ВР України від 12 липня 1996 року.  

Наступним кроком у розвитку адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики в Україні стало прийняття Постанови ВР України «Про 

Основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні» від 

13 грудня 1995 року [300]. У цьому нормативному документі затверджено 

основні положення податкової політики в Україні, які було розроблено 

Робочою групою, створеною Президією ВР України, а також доопрацьовано 

постійною Комісією ВР України з питань фінансів і банківської діяльності. 

Визначальною рисою цієї Постанови було те, що вона передбачала 

пом’якшення податкової політики в Україні щодо: обмеження невиправданої 

диференціації ставок плати за землю і встановлення граничного рівня плати за 

неї; формування коштів фонду для здійснення заходів щодо ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення та 

Фонду соціального захисту інвалідів шляхом встановлення фіксованого 

відсотка від загального обсягу видаткової частини Державного бюджету 

України на відповідний рік, скасувавши порядок нарахування внесків до цих 

фондів у відсотках до фонду оплати праці; зменшення відрахувань до Фонду 

сприяння зайнятості населення від 2 до 1 % фонду оплати праці; створення 

фонду сприяння конверсії у складі Державного бюджету України; створення 

державного інноваційного фонду у складі Державного бюджету України; 
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обов’язкових відрахувань на утримання автомобільних шляхів зі 

спрямуванням цих коштів до відповідних бюджетів; зміни бази нарахування 

комунального податку тощо [300].  

Не залишився осторонь адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики держави і Президент України. Так, 31 липня 1996 р. він 

ухвалив указ «Про заходи щодо реформування податкової політики», який мав 

на меті привести державну податкову політику у відповідність до економічних 

реформ, що відбувалися в Україні. Водночас в указі були прописані норми, які 

захищали інтереси вітчизняних товаровиробників, а також спонукали до 

покращення платіжної та податкової дисципліни, що забезпечувало своєчасні 

надходження доходів до бюджету. 

Наступним важливим етапом становлення фіскальної політики держави 

був 1996 р., адже 22 серпня цього року був видано Указ Президента України 

«Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих 

державних податкових адміністрацій». У ст. 6 зазначеного документа вказано, 

що Державній податковій адміністрації України підпорядковувались підрозділи 

МВС України з боротьби з кримінальним приховуванням прибутків від 

оподаткування…» [304]. 

Також 12 грудня 1996 р. ВР України прийняла нову Постанову «Про 

Основні положення податкової політики в Україні» [299]. У зазначеному 

нормативному акті зазначалось незадовільне виконання Постанови ВР України 

«Про Основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні» 

від 13 грудня 1995 р., а також визначалась оновлена мета реформування 

системи оподаткування: сприяння стабілізації матеріального виробництва, 

підвищення його ефективності та задоволення державних і соціальних 

потреб [299].  

Важливим кроком у розвитку адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики держави було прийняття Постанови ВР України «Про 

податкову політику в Україні та заходи щодо удосконалення податкового 

законодавства» від 12 травня 1999 р. [301], де було зазначено, що для 
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податкової політики в Україні характерним є безсистемність, нестабільність, 

необґрунтовано високий і нерівномірний податковий тиск на суб’єктів 

господарювання, сприяння створенню умов для розширення тіньового сектору 

економіки, порушення податкового законодавства. Окрім того, зазначалось, що 

в Україні не відбулося очікуваного пом’якшення податкової політики, що 

поглибило занепад вітчизняного виробництва. Погіршився фінансовий стан 

підприємств та їх платоспроможність, а також значно зросла кредиторська і 

дебіторська заборгованість підприємств [301].  

Таким чином, податкова політика і реформа, яку проводили до цього 

часу, були визнані такими, що не відповідають інтересам економічного 

розвитку України і потребують суттєвого вдосконалення. З огляду на це, в 

зазначеній Постанові ВР України визначено ключові засади вдосконалення 

податкової політики і податкового законодавства України. 

Таким чином, підсумовуючи аналіз становлення та розвитку фіскальної 

політики в Україні в 1990-х рр., варто погодитись із думкою І. М. Цап про те, 

що головною проблемою фіскальної політики в Україні в аналізований період 

було те, що її провадили під впливом стихійних інфляційних процесів і 

прагнення вирішити проблему бюджетного дефіциту внаслідок 

необґрунтованої емісії паперових грошей та кредитної емісії. Відомо, що цей 

шлях є безперспективним. Податкову політику в Україні в ті часи 

реалізовували за відсутності цілісної концепції в умовах переходу економіки 

від суто адміністративних методів управління до ринкових форм 

господарювання [411]. 

Аналіз генезису адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики в Україні засвідчує досить тривалий шлях її становлення. Хоча перші 

спроби здійснення правового регулювання фіскальної політики датовані ще 

Х ст., однак лише після набуття Україною незалежності фіскальна політика 

почала розвиватись з урахуванням національних правових традицій та 

соціально-економічного становища. Проте навіть сьогодні ми не можемо 

констатувати завершення процесу розвитку законодавств, яке регулює 
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фіскальну політику України. Цей процес є непереривним та нескінченним, 

оскільки фіскальна політика безпосередньо залежить від соціальних, 

економічних і політичних процесів, що відбуваються не лише в Україні, а й в 

усьому світі. 

 

 

1.3. Світовий досвід адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики 

 

Формування та реалізація фіскальної політики у кожній державі світу 

завжди були і є одним з основних засобів регулювання соціально-економічної 

сфери. У різні історичні періоди змінювались цілі та завдання фіскального 

регулювання, проте функції податкової системи (фіскальна та регулююча) та її 

значення залишалися незмінними. Причому і бюджетні, і податкові важелі 

застосовують як у країнах з централізовано-керованою, так і в країнах з 

ринковою економікою. Дещо відмінними є лише види податків, рівень 

податкових ставок, частка податкових вилучень, механізми адміністрування 

податків, структура видатків, бюджетні інвестиції, трансферти та інші 

інструменти фіскального регулювання [364]. Лише завдяки майстерному їх 

поєднанню, а також виваженому втручанню в економічні та господарські 

процеси країнам з різними моделями керування вдається досягти економічного 

зростання, розвитку та прогресу. 

З метою більш детального аналізування особливостей адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики, необхідно розглянути приклади 

фіскального регулювання господарських процесів в окремих зарубіжних 

країнах, а також особливості фіскальної політики в ЄС.  

Декілька десятиліть поспіль країни, які входять до складу країни 

«Великої сімки» - Велика Британія, Італія, Німеччина, Канада, США, Франція 

та Японія – визначають світову економічну політику. Попри періодичні світові 
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економічні кризи, вони одними з перших долають їхні наслідки та зберігають 

провідні позиції в глобальному бізнес-середовищі. Це відбувається завдяки 

виваженій політиці фіскального регулювання. Серед їх спільних рис є те, що 

частина ВВП, яку вони акумулюють за допомогою важелів фіскального 

регулювання, має стабільну тенденцію до збільшення. Так, за останні 40 років у 

у Франції ця частка зросла – на 10,1, а в Канаді – на 10,9. Теоретичною основою 

сучасного фіскального регулювання в зазначених країнах є неоконсерватизм, 

основою якого постає важливість здійснення безпосереднього впливу на 

виробництво шляхом цілеспрямованого і широкомасштабного зниження 

податків. Фіскальне регулювання у такому разі забезпечує стимулювання до 

збереження й інвестування. Ще одним важливим його елементом є зниження 

державних витрат, переважно за рахунок реалізації цільових державних 

програм. 

Однак, попри низку спільних рис, кожній окремій країні притаманні 

певні особливості в адміністративно-правовому регулюванні фіскальної 

політики. Пропонуємо розглянути їх більш детально крізь призму 

особливостей історичного розвитку адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики на теренах зарубіжних країн. 

У деяких європейських державах перші спроби адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики були наявні ще наприкінці XVIII 

століття. Наприклад, 1781 р. міністр фінансів Франції Ж. Неккер презентував 

королю Людовіку ХVІ звіт про стан фінансів нації. Тоді вперше було 

оприлюднено офіційний документ про державні доходи й видатки країни, де 

містилися звітні відомості за декілька років. За своїм змістом зазначений звіт 

максимально нагадував документ, який пізніше стали називати бюджетом. 

Отже, саме 1781 р. вважають роком, коли було складено перший бюджет 

країни. До цього періоду на рівні держави складали окремі кошториси та 

рахунки (найчастіше неповні), що охоплювали лише основні параметри 

фінансового господарства [19]. Зазначена подія ознаменувала початок нового 
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етапу розвитку державних фінансів – поступову та неухильну систематизацію 

окремих звітів, які заклали підвалини формування перших бюджетів. 

У контексті дослідження світового досвіду адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави варто зауважити, що до 1930-х рр. в 

європейських країнах механізми фіскальної політики практично не 

використовували як засоби впливу на національну економіку. Державна теорія 

класичного підходу до ринку як до саморегульованої системи, що забезпечує 

використання всіх потенційних ресурсів, виключала необхідність державного 

втручання в економіку. Будь-які спроби такого втручання економісти 

розглядали як такі, що приносять скоріше шкоду, аніж користь. На думку 

фахівців, фіскальна політика підлягала жорстким обмеженням, через що обсяги 

суспільного втручання також були суворо обмежені догматами так званих 

здорових фінансів [324]. Жодні масштабні державні неможливо впровадити 

заходи без руйнування дієздатності та налагодженого функціонування 

грошово-кредитної та фінансової систем [136]. 

Сутність фіскальної політики під час кризи 1929–1932 рр. зводили лише 

до зіставлення доходів і видатків з метою забезпечення балансу бюджету. У 

США 1932 р. було збільшено податки, щоб перекрити несуттєвий дефіцит 

бюджету. Проте такий захід не розв’язав проблем, а лише спричинив 

поглиблення кризи. Фіскальну політику визнавали корисною, однак вона 

зводилась лише до перенесення частини регулярних урядових капіталовкладень 

(суспільні роботи) «з хороших часів на погані» [136]. Водночас глибока 

економічна криза та реалії економічної практики воєнного часу зумовили 

поширення поглядів на фіскальну політику як на інструмент впливу на 

сукупний попит задля забезпечення економічної стабільності. У той період 

метою фіскальної політики стало не пасивне збалансування бюджету, а 

сприяння повної зайнятості населення та економічного зростання країни. 

Узагальнення історичних джерел дає змогу виокремити основні джерела 

державних надходжень, які визначались під час формування фіскальної 
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політики в Середньовіччі (упродовж XVIII–XIX ст.) у країнах Західної Європи, 

зокрема: 

– доходи зі спадкових земель монарха – королівського домену; 

– надзвичайні, а в подальшому систематичні збори на загальнодержавні, 

передусім військові, потреби (з перевищенням встановлених традицією 

розмірів), що передбачало наявність дозволу з боку тих, кому відповідні доходи 

належали – синьйорів та міст Європи; 

– збирання за відправлення державних функцій, насамперед судові мита; 

– встановлення на тимчасовій або постійній основі торговельних 

монополій; 

– особисті податки, які виходили з надання підданим спеціальних прав і 

привілеїв (наприклад, в Іспанії – податок на гранди, у Німеччині – на євреїв, в 

Англії – на аристократію та предмети розкоші); 

– позички та державні банкрутства; 

– продаж майна корони; 

– конфіскація майна злочинців на користь казни тощо [145, с. 22]. 

Під час визначення напрямів формування державних надходжень, а також їх 

обсягу, превалював не принцип доцільності та раціональності, а особистісні, 

статусні та іноді податкові відносини. Тобто фіскальна політика була елементом 

соціально-культурної парадигми суспільства. 

Роль фіскальної політики суттєво зросла після Другої світової війни, що 

було зумовлено популяризацією ідей кейнсіанства та розвитком системи 

військових замовлень, які забезпечили зростання зайнятості. Упродовж 1960–

90-х рр. у країнах Заходу розвиток фіскальної політики набув досить стрімких 

обертів. Відбулись поступові зміни у законодавстві, яке регулювало порядок та 

підходи формування державних доходів, а також розподіл державних коштів на 

реалізацію відповідних функцій держави. Наприклад, вишукувалися джерела 

наповнення державного бюджету за одночасного зменшення податкових 

ставок, що нівелювало швидкі стрибкоподібні коливання в системі державних 

надходжень та питомої ваги доходів бюджету у ВВП. Зазначені зміни 
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запроваджували в декілька етапів. До того ж вони були більш-менш 

комфортними для сприйняття їх суспільством. 

Цікавим для імплементації в правову систему є досвід адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики Німеччини. Ця країна є 

батьківщиною першої у світі наукової школи управління державними 

фінансами та фіскального адміністрування, так званої камералістики [20]. 

Засади фіскальної політики держави закріплено в Конституції Німеччини 

(ст. 104а–105, глава Х «Фінансові відносини»). Норми, наявні в зазначеній 

главі, було закріплено ще 1969 р. під час так званої великої фінансової 

реформи. Конституція врегульовує три аспекти фіскальної політики: розподіл 

основних джерел доходів «держави», що охоплюють доходи федерації, земель 

та муніципальних утворень між представниками зазначених суб’єктів; загальні 

принципи прийняття федерального та земельного бюджетів та їх виконання; 

загальні принципи формування федерального бюджету. Положення, де 

закріплено порядок розподілу основних джерел доходів між федерацією, 

землями і муніципальними утвореннями, також регулюють питання щодо 

розподілу витрат, яких зазнають федерація, землі та муніципалітети. Загальним 

правилом є так званий принцип взаємного зв’язку, що передбачає покриття 

кожним з суб’єктів видатків, які пов’язані з виконанням своїх обов’язків.  

Федерація та землі є самостійними у питаннях власного бюджетного 

устрою. Однак планування та реалізація будь-якого із заходів фіскальної 

політики має корегуватись відповідно до загальнодержавних інтересів та 

інтересів земель у процесі вирішення певних задач та забезпечення 

фінансування. Окрім федеральної держави та земель, носіями визначених 

суспільно-соціальних функцій є також общини, які володіють місцевими 

бюджетами.  

Компетенція федерацій поширюється на такі загальнонаціональні 

сфери, як федеральні автошляхи, зовнішні відносини, оборона, а 

компетенція земель та общин – на соціальні питання, серед яких культура, 

охорона правопорядку, шкільна освіта, місцеве господарство. До спільної 
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компетенції усіх ланцюгів бюджетної системи належать видатки на 

соціальне страхування та соціальне забезпечення. Лише за наявності 

суспільної необхідності та за умови користі для громадян, виконання 

державних задач може бути перекладено на більш високий рівень 

(наприклад, на федерацію замість землі). 

Сучасна фіскальна політика в Німеччині заснована на принципах: 

повноти (законодавчо мають бути закріплені всі видатки та доходи 

держави); єдності (не повинно існувати жодних додаткових «паралельних» 

бюджетів, окрім державного); точності (мають бути відображені реально 

досяжні показники); своєчасності (основні заходи, наприклад, бюджет, 

мають бути розроблені та затверджені завчасно (зокрема, до початку 

нового бюджетного року); спеціалізації державних витрат (вони повинні 

здійснюватись виключно у обсягах, напрямах і часових межах, визначених 

законодавством); гласності; загального забезпечення (уникнення 

прив’язування окремих видів доходів до певних видів видатків – тобто 

відсутність цільових фондів) [40]. 

У Німеччині значну увагу приділяють фінансовому плануванню. 

Розробляють три рівні фінансових планів:  

– на наступний фінансовий рік (детальний опис витрат бюджету);  

– на наступні 3–4 роки (містить опис поточного бюджетного року: 

щорічно перераховуються з виключенням виконаного бюджетного року та 

приєднанням наступного прогнозного);  

– на наступні 6–10 років.  

У Німеччині, так само як і у Великій Британії, держава створює 

сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу. З 1 січня 

2010 р. набув чинності «Акт про модернізацію бухгалтерського обліку», 

метою якого є зниження навантаження на малий бізнес [72]. Найменше 

шансів зустріти податкового інспектора у власників малого бізнесу.  

Згідно зі статистикою, у Німеччині інспектори з документальною 

перевіркою щороку відвідують лише 2 % малих підприємств. Також до 
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поля зору фіскалів потрапляє 7 % середніх і 19 % великих підприємств 

упродовж одного року. Причому спеціального відомства (на кшталт 

Державної фіскальної служби) в Німеччині не існує. Органи, які 

відповідають за повне і вчасне нарахування та перерахування податків, 

передбачають так зване вертикальне підпорядкування відповідного рівня, 

зокрема федеральному міністерству фінансів і земельному міністерству 

фінансів. Однак зазначені органи здійснюють контрольні функції, а 

практичну реалізацію заходів, які забезпечують виконання завдань цих 

органів, забезпечує податкова поліція («штойфа»). 

Система оподаткування в Німеччині побудована на принципі 

соціальної справедливості. Усі громадяни розподілені на шість класів, з 

урахуванням сімейного стану, наявності дітей, кількості джерел доходів 

тощо. Найбільш сприятливими серед них є ІІІ та IV класи [380]. До того ж 

з розміру доходу, який підлягає оподаткуванню, вираховують особливі та 

непередбачувані витрати, до яких належать затрати, що мають характер 

матеріального забезпечення платника та його сім’ї в майбутньому 

(наприклад, страхові внески, внески на житлове будівництво, витрати на 

навчання та підвищення кваліфікації, витрати на лікування, витрати на 

догляд за хворими членами сім’ї тощо) [381]. 

Німецьке законодавство передбачає низку різноманітних фіскальних 

преференцій. Так, під час прийняття на роботу співробітника, який нині є 

безробітним, німецька фірма може отримати доплату (дотацію) до 70 % від 

суми всіх витрат, пов’язаних із виплаченою заробітною платою. Також у 

Німеччині активно стимулюють заснування нових виробничих і 

переробних підприємств, яким на початковому етапі допомагають 

утримувати робочі місця, надаючи до півмільйона євро безповоротної 

допомоги на кожне з них. Ще одним цікавим способом стимулювання 

економіки є такий: відповідно до законодавства Німеччини про 

програмування економіки, підприємство або група підприємств, які 

виявили бажання брати участь у реалізації економічної політики уряду, 
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отримують певні пільги в галузі оподаткування. Таким чином, держава 

сприяє добровільному залученню до реалізації власних програм широкого 

кола зацікавлених осіб, що гарантує позитивний ефект від їх діяльності. 

На початку ХІХ ст. Велика Британія, як Франція в ХVIII ст., почала 

затверджувати постійні плани доходів і видатків автоматично, а нововведені 

витрати та джерела доходів, яких вони потребували, піддавали детальному 

розгляду [109]. Фінанси монарха становили так званий спецфонд державних 

фінансів, а згодом перетворилися на окрему статтю державних видатків. 

Основним поштовхом до прийняття перших законодавчих актів, 

спрямованих на відмежування грошей короля від грошей державної казни, 

стала необмежена фінансова влада монарха, яка спокушала його до визнання 

державних грошей власними [228]. На противагу цьому, почав формуватися 

могутній фінансовий прошарок приватного капіталу, представники якого 

вимагали раціонально використовувати кошти з метою підвищення добробуту 

держави. Саме у Великій Британії, де зловживання владою з боку монарха було 

надзвичайно суттєвим, а приватний капітал розвивався найшвидшими темпами, 

відбулося розмежування коштів держави та особистих коштів правителя, 

сформувалися бюджетний устрій, ефективна система контролю за державними 

витратами, а також було розроблено перелік податків [227; 367]. Таким чином, 

Велика Британія – це перша країна, де почали розробляти та реалізовувати 

фіскальну політику держави. 

До ХІХ ст. фіскальну політику у Великій Британії розробляли на декілька 

років, адже фінансове життя країни змінювалось досить повільно. Однак в 

результаті макроінтеграційних процесів, які призвели до невизначеності та 

прискорення темпів економічних перетворень, постала необхідність в 

щорічному плануванні доходів і витрат держави. Варто зауважувати, що 

видатки все одно не планувались, а здійснювалися «за можливостями, з 

урахуванням потреб». Дохідну частину бюджету визначали за видами 

дотикових доходів та інших обов’язкових платежів і способами їх 

стягнення [109]. 
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У Великій Британії пропозиції уряду щодо податків реалізовано в 

спеціальному законопроекті про фінанси. Також прийнято окремий закон 

про асигнування, де встановлено витрати за кожним міністерством і 

відомством. Розгляду законопроектів про фінанси й асигнування в 

парламенті передує схвалення резолюцій палатою громад, де санкціонують 

державні прибутки та витрати.  

Одним із основних напрямів фіскальної політики Великої Британії є 

стимулювання реального сектору економіки. Головну увагу приділено 

розвитку малого та середнього підприємництва, що є потенціалом 

національної економіки. Зазвичай малі та середні підприємства виконують 

однакові з іншими платниками податків правила розрахунку та 

декларування доходів.  

В Об’єднаному Королівстві відсутнє єдине визначення малого 

підприємства, а незначні винятки для таких суб’єктів господарювання все 

ж передбачені. Для них, наприклад, функціонують спрощені вимоги до 

звітності: якщо річний дохід підприємства становить не більше 15 000 

фунтів стерлінгів, то воно зобов’язане лише заповнити просту податкову 

декларацію без надання детальної інформації про власну діяльність, 

активи чи зобов’язання [271]. Функції з координації та регулювання 

розвитку таких підприємств виконує Служба малого бізнесу, що 

функціонує в складі Міністерства торгівлі та промисловості Великої 

Британії. Вона тісно співпрацює з іншими міністерствами та відомствами 

(Міністерством фінансів, Міністерством захисту навколишнього 

середовища та розвитку регіонів), їх регіональними агенціями, а також з 

місцевою владою [81].  

Підтримку малого і середнього підприємництва у Великій Британії 

здійснюють у межах державного бюджету. Вона є частиною національної 

програми соціально-економічного розвитку країни. Уряд розробляє її на 

трирічний період, однак передбачає щорічне уточнення основних 

параметрів. 
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У Великій Британії вже декілька років діють чотири категорії 

програм допомоги малому бізнесу за такими напрямами. 

1. Програми консультацій для фірм, зокрема нових, щодо загальних 

питань ведення бізнесу. Такі програми реалізують центральний уряд, а 

також регіональні агенції розвитку спільно з Конфедерацією британської 

промисловості. 

2. Програми надання фінансової допомоги, до яких належать: «Схема 

грантів» (видача безоплатних позик для реалізації цільових проектів), 

«Схема сприяння в створенні підприємств» (надання фінансової допомоги 

особам, які мають намір розпочати власну справу), «Гарантування 

кредитів» (гарантування державою кредитів, виданих малим 

підприємствам) тощо. Також діють спеціальні програми, які забезпечують 

надання фінансової допомоги молоді під час створення або розширення 

бізнесу, муніципальній владі в розбудові малого підприємництва, а також 

забезпечують підготовку підприємців у сфері малого бізнесу. 

3. Програми заохочення експортної діяльності малих фірм. Їх 

реалізують переважно під егідою державної Служби міжнародної торгівлі – 

British Trade International, спеціально створене у 2000 р. відомство з 

просування експорту британських товарів і послуг. 

4. Регіональні програми допомоги малим фірмам, що функціонують у 

Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії. Наприклад, за програмою 

«Служба вдосконалення бізнесу» в зазначених регіонах розробляють 

ринкову стратегію для малих фірм (понад 50 % асигнувань спрямовують 

на маркетингові дослідження, решта – на професійну підготовку зайнятих 

у малому бізнесі). У регіональних програмах активну участь бере 

Європейський регіональний фонд розвитку, стимулюючи створення нових 

робочих місць у відсталих галузях господарства [12]. 

Заходи з підтримки малого бізнесу у Великій Британії мають як 

загальний (поширюються на всі малі компанії), так і пріоритетний 

характер (спрямовані на державну підтримку малих компаній в окремих 
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секторах). До загальних заходів можна зарахувати вирішення питання 

податкової та фінансової звітності компаній, отримання консультаційної 

допомоги від державних структур, низку фіскальних преференцій тощо. 

Пріоритетні напрями підтримки малого бізнесу охоплюють життєво 

важливі для країни в економічному плані проблеми (захист 

навколишнього середовища, удосконалення державної системи охорони 

здоров’я та освіти, розвиток наукових досліджень у новітніх сферах тощо) і 

здійснюються в межах цільових державних програм [332]. Так, уряд 

Великої Британії розробив низку програм під загальною назвою 

«Підприємницька ініціатива», основною метою яких є стимулювання 

діяльності малого бізнесу і підвищення його конкурентоспроможності в 

пріоритетних секторах економіки. Одна з таких програм передбачає 

проведення щорічного конкурсу серед малих фірм на кращу розробку 

комерційної стратегії у сфері високотехнологічної продукції. За іншою 

програмою середні фірми преміюють за створення нових видів продукції 

або розвиток виробництва з використанням технологічних 

нововведень [11].  

Фінансову підтримку розвитку малого бізнесу у Великій Британії на 

регіональному рівні здійснюють через різні фонди. Поширення набули 

регіональні фонди з надання фінансової підтримки новоствореним 

компаніям, які функціонують в слабо розвинених регіонах країни, задля 

покращення інфраструктури, створення додаткових робочих місць, 

забезпечення регіону товарами і послугами. Також широко розвиненою є 

система грантів за рахунок бюджетного фінансування. Вона має характер 

технічного сприяння малим підприємствам з метою підтримки найбільш 

пріоритетних для держави проектів [409].  

На нашу думку, що співпадає з точкою зору 68 % опитаних 

респондентів-економістів (Додаток Ж), проаналізований вище підхід до 

визначення підтримки малого та середнього підприємництва одним із 

основних напрямів державних витрат має стати пріоритетним у 
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фіскальній політиці України. Адже використання регіональних фондів для 

допомоги новоствореним підприємствам, які функціонують у 

слаборозвинених регіонах країни, а також розвинута система грантів за 

рахунок бюджетного фінансування з метою сприяння малим 

підприємствам – є одним з найкращих шляхів розвитку окремих регіонів 

України, визначення яких має відбуватись щорічно з врахуванням 

економічної ситуації в державі. 

У Великій Британії малі підприємства звільнені від сплати податку 

на прибуток з коштів, які спрямовуються на інформаційні та 

телекомунікаційні технології, а також частини коштів, що виділяються на 

науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність. До того ж дохід 

таких підприємств оподатковують за зниженою ставкою у 20 %. До інших 

преференцій можна зарахувати спрощену систему податкової реєстрації. 

Малі підприємства, оборот яких не перевищує 56 000 фунтів стерлінгів, не 

підлягають реєстрації в місцевому відділенні Королівської служби 

митниць і акцизів як платники ПДВ. Для окремих видів діяльності 

встановлюють знижений поріг реєстрації (наприклад, компанії, що 

надають послуги в суспільній сфері, мають реєструватися лише за 

наявності обороту понад 26 000 фунтів стерлінгів) [446]. 

Окрім численних переваг, адміністративно-правове регулювання 

фіскальної політики у Великій Британії має низку недоліків, що негативно 

позначається на економічному становищі країни. Варто зауважити, що 

нині в Об’єднаному Королівстві основним пріоритетом визначено 

проведення жорсткої фіскальної політики, спрямованої на зменшення 

дефіциту державного бюджету та державного боргу. Причому 

першочергове значення надають скороченню державних витрат (до 2017 р. 

дефіцит бюджету було знижено на 83 % за рахунок обмеження видатків і 

лише на 17 % завдяки збільшенню податків), переважно за рахунок 

скорочення державних службовців. Також на сучасному етапі характерним 

є зменшення розмірів пільг у сфері оподаткування, збільшення 
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податкового навантаження на бізнес, проведення пенсійної реформи в 

напрямі збільшення пенсійного віку, удосконалення податкового 

адміністрування [243]. 

Принципово відмінний від Великої Британії підхід до формування 

фіскальної політики запроваджено в США. Він ґрунтується на 

застосуванні принципу так званого нульового методу оцінки кошторисів. 

Зазначений підхід передбачає, що кожного року фіскальні заходи 

формують та запроваджують без урахування досвіду минулих років. 

Причому враховують лише поточні потреби у фінансуванні, а кожну 

статтю по-новому обґрунтовують, спираючись лише на наявні умови саме 

в період розроблення заходів на наступний рік. Проте іноді все одно 

залишаються «вбудовані» закони, які стосуються доходів бюджету, якими 

затверджено механізм сплати податків, що забезпечує відповідний обсяг 

надходжень до бюджету, який вже був передбачений на наступний рік.  

Всередині ХХ ст. у США сформувався один із основних напрямів 

модернізації фіскальної політики розвинутих держав – бюджетування з 

орієнтуванням на кінцевий результат, основною метою чого є радикальне 

підвищення ефективності виконання державою економічних функцій. 

Відтоді зазначений підхід набув поширення у багатьох країнах світу, де 

фіскальну політику використовують для розв’язання багатьох завдань, 

зокрема регулювання з метою зниження циклічних коливань розвитку 

економіки, проведення структурної перебудови господарського комплексу, 

сприяння збільшенню зайнятості, зниження темпів інфляції, забезпечення 

стабільної грошово-кредитної політики, тощо. Наведений напрям 

модернізації фіскальної політики країн «Великої сімки» вбачається 

оптимальним для впровадження у фіскальну політику України, – 

бюджетування з орієнтуванням на кінцевий результат дозволить 

радикально підвисити ефективність виконання державою своїх функцій та 

отримати максимальний соціально-економічний ефект від 
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впроваджуваних заходів. На цьому наполягають 73 % опитаних 

респондентів з числа економістів-фахівців (Додаток Ж). 

Особливістю американського підходу до адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики є те, що органи влади вищого рівня 

перевіряють вибір базових рівнів видатків і вирішують долю певного 

напряму витрат, не опускаючись нижче рівня напряму фінансування. 

Процедура обрання варіантів витрачання грошових коштів відбувається у 

співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 

також розпорядників коштів. З огляду на це, визначають актуальні та 

найбільш ефективні для суспільства напрями виділення коштів. У 

зазначеному процесі безпосередньо беруть участь працівники державних 

установ, на яких покладено відповідальність за обґрунтованість 

прийнятих рішень. 

Фіскальною політикою США передбачена ціла низка преференцій, які 

стосуються не лише малого бізнесу (як у Великій Британії). Серед них варто 

згадати: податкові пільги для екологічно чистої енергетики; розширення 

кредитування наукових досліджень й експериментів та закріплення його на 

постійній основі; податкові стимули для підтримки малого інвестиційного 

бізнесу; розширення податкового кредитування на навчання в коледжі; 

збільшення розміру податкового кредиту у разі догляду за дітьми й 

утриманцями тощо [409]. 

Водночас у США відсутні будь-які особливі податкові режими для малих 

і середніх підприємств. Тобто вони зобов’язані вести повний бухгалтерський 

облік, який використовують під час розрахунку прибутку з метою 

оподаткування. Як і в інших країнах з розвиненою економікою, в законах США 

про податок на прибуток є низка регуляторних норм для малих підприємств, що 

надають можливість спростити процедуру обліку і звітності, стимулюючи і 

полегшуючи інвестиції у сферу малого бізнесу. До того ж компанії, які мають 

незначні прибутки, сплачують податок на прибуток за зниженими 

ставками [174]. 
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У США діє й таке податкове послаблення для власників малих 

підприємств, як звільнення від податків на доходи від приросту капіталу. Тобто 

застосовують податкові пільги на доходи, які були отримані фізичними 

особами від продажу акцій певних «кваліфікованих малих підприємств». 

Поняття «кваліфіковане мале підприємство» у цьому контексті передбачає 

корпорації, сукупний валовий актив яких не перевищує 50 млн доларів США, і 

які не займаються жодним із таких видів діяльності: банківська справа; 

страхування або інша фінансова діяльність; проектно-конструкторські роботи; 

юридична сфера; бухгалтерський облік або консультації; видобуток нафти або 

газу; готельний або ресторанний бізнес [271]. 

Детальний аналіз податкового законодавства США доводить його певну 

схожість з податковим законодавством України. Податкові закони у США 

складні та заплутані. Наприклад, Закон про податок на прибуток фізичних осіб 

містить 2200 сторінок тексту, не враховуючи 7600 сторінок коментарів, які 

мають силу закону. Різноманітні життєві ситуації, які не підпадають під шаблон 

закону, можуть зумовити появу різноманітних «правильних» шляхів 

застосування закону, а думки фахівців щодо правильності їх застосування 

можуть бути різними. Схожа ситуація характерна і для податкового 

законодавства України, що ускладнює процес обчислення податків та зумовлює 

наявність прогалин, які обізнані фахівці вдало використовують з метою 

мінімізації податкових зобов’язань. 

Оскільки Україна прагне стати повноправним членом ЄС, то в процесі 

формування національної фіскальної політики необхідно враховувати загальну 

позицію Європейської спільноти в зазначеній сфері. 

Систему фіскального регулювання в країнах ЄС опрацьовували і 

моделювали багато комітетів і консультативних органів. Роботу над нею було 

розпочато ще в першій половині 1950-х рр., однак остаточного оформлення 

вона набула під час створення єдиного ринку в 1992 році. 

Упродовж всього періоду існування ЄС робочі групи, до складу яких 

належали офіційні особи Європейської комісії та представники національних 
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податкових відомств, досліджували проблеми, що могли виникнути у зв’язку з 

різноманіттям національних податкових систем. Наприкінці 1950-х рр. різні 

системи обліку та нарахування непрямих податків (наприклад, податків на 

роздрібну торгівлю, оптові продажі тощо), а також відмінність у різних країнах 

ЄС систем оподаткування з податку на додану вартість стали перепоною для 

вільного руху товарів. Зазначене зумовило появу податкових кордонів, 

нехтування якими могло спотворити саму ідею існування ЄС – рух товарів та 

осіб без кордонів і обмежень, розвиток економічних зв’язків між країнами-

членами. 

Враховуючи викладене, одній робочій підгрупі було доручено 

розроблення схеми нарахування податку на оптові продажі з можливим 

податком на роздріб. Ця група, сформована з аналітиків-економістів, 

досліджувала та розробляла уніфіковані підходи до нарахування та обліку 

податку на оптові продажі. Інша група вивчала можливі альтернативи спільного 

податку на стадії виробництва та/або податку на додану вартість, а третя – 

визначала перспективи запровадження одноступеневого й багатоступеневого 

податків на виробництво і додану вартість. Причому розглядалась можливість 

та ефективність застосування альтернативного спільного податку на стадії 

виробництва, що було визначено базовим на етапі економічного планування. 

Але на етапі більш глибокого вивчення податкових альтернатив, виникла 

необхідність в розробці фінансової раціональної системи, яка б досягала 

високих та узгоджених результатів, була б нейтрально-конкурентною, при 

цьому експортно-імпортна цінова політика не залежала від податку. 

За час існування ЄС було прийнято двадцять одну директиву, в яких 

узгоджений порядок нарахування податку на додану вартість під час здійснення 

операцій між суб’єктами господарювання, які належать до юрисдикції країн – 

членів ЄС. 

Розвиток економічних процесів, створення нових форм і груп 

економічних об’єднань спонукав до всебічного дослідження впливу податку на 

корпорації та податку на прибуток, адже конкурентоспроможність підприємств 
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безпосередньо залежить від впливу на неї різних податкових систем, а наслідки 

таких впливів є не прогнозованими. Водночас використання податкової 

системи як регулятора ринку може суттєво впливати на умови конкуренції на 

відповідному ринку. Такий вплив може виявитися значно потужнішим ніж 

пряме субсидіювання, адже передбачає не лише надання неналежних переваг 

певним суб’єктам підприємницької діяльності, а й дискримінувати певні групи 

товарів або окремих суб’єктів підприємницької діяльності. 

Упродовж 1970-х рр. європейські країни були занепокоєні економічними 

проблемами, пов’язаними з економічним спадом і періодом стагнації. На 

початку 1980-х рр. виник новий політичний консенсус та комісія видала Білу 

книгу про завершення побудови внутрішнього ринку. Після численних дискусій 

Білу книгу було прийнято, у результаті чого в 1992 р. підписано Єдиний 

європейський акт [271].  

На сьогодні відсутній єдиний документ (як, наприклад, ПК України), де 

було б систематизовано основні норми податкового законодавства ЄС. Норми, 

які регулюють порядок нарахування та сплати податків, оформлюють у вигляді 

директив, регламентів, рішень та рекомендацій. Важливим у контексті 

регулювання політики надходжень для держав-членів ЄС постає Кодекс 

поведінки у сфері оподаткування підприємницької діяльності [443]. Кодекс є не 

обов’язковим документом, а політичною угодою, згідно з якою, держави-члени 

погодилися дотримуватись принципів справедливої конкуренції у сфері 

оподаткування та утримуватись від вжиття податкових заходів у сферах 

національної компетенції, які б могли зашкодити іншим державам-членам. Усі 

держави – члени ЄС зобов’язані дотримуватись принципів «податкової 

недискримінації» щодо інших держав-членів і «нейтральності оподаткування» 

(заборона на відшкодування внутрішнього оподаткування під час ввезення 

продукції на територію іншої держави – члена ЄС в розмірі, що перевищує 

рівень сплачених прямих або непрямих податків). До того ж податкові системи 

всіх держав-членів підпадають під дискримінаційний контроль з боку ЄС. 
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Можливо саме тому сьогодні система оподаткування в зазначених 

державах є максимально уніфікованою та передбачає стягнення податків на 

прибуток, з доходів фізичних осіб, на додану вартість та соціальних податків. 

Також ідентичними є порядок обчислення та сплати податків і податкових пільг 

та умови звільнення від оподаткування й система контролю за платниками 

податків з боку податкових органів.  

Однак не варто передчасно наголошувати на одноманітності податкових 

систем держав – членів ЄС. Їх особливості залежать від пріоритетів 

національної економічної політики певної держави, бюджетних відносин між 

різними органами влади та інших чинників. Причому найбільш яскраво 

специфіка національного законодавства певної держави – члена ЄС виявляється 

відносно соціальних податків і зборів. 

Фундамент адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

ЄС становить Договір про Європейський Союз та Договір про функціонування 

Європейського Союзу. В зазначених актах зафіксовано основоположні 

принципи фіскальної політики ЄС, зокрема справедливість, збалансованість, 

стабільність, субсидіарність, пропорційність, ефективність, результативність, 

цільове використання державних ресурсів, захист фінансових інтересів ЄС, а 

також прозорість публічних фінансів [442]. Варто зауважити, що фіскальна 

політика в країнах ЄС переважно спрямована на реалізацію програм фіскальної 

консолідації, які передбачають забезпечення стійкого стану державних фінансів 

за допомогою здійснення заходів щодо обмеження фіскальних дисбалансів 

(передусім дефіциту сектору державного управління та державного 

боргу) [158]. Вони охоплюють широкий спектр реформування фіскальної 

сфери: розпочинаючи від внесення істотних змін до інституційної системи 

фіскального регулювання навіть до зміцнення механізмів координації 

фіскальної політики на міждержавному рівні в межах ЄС. Однак для 

забезпечення належного виконання зазначених програм необхідно вносити 

зміни до політики витрат, формування доходів і фінансування сектору 

державного управління, тобто до ключових напрямів фіскальної політики ЄС.  
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Фіскальна політика, якій віддають перевагу в ЄС, спрямована на 

оптимізацію державних витрат, їх обсягів і раціоналізацію структури. Окрім 

того, особливу увагу приділяють підвищенню ефективності витрачання 

державних ресурсів. Водночас не залишають поза увагою і дохідну частину. 

Попри те, що її планування спрямовано на збільшення дохідної частини 

сектору державного управління, однак це відбувається так, щоб не допустити 

посилення тиску на розвиток підприємницької діяльності в реальному секторі 

економіки. Причому зростання доходів досягають завдяки коригуванню 

системи оподаткування (введення в окремих країнах податків на розкіш, на 

фінансові трансакції, операції з цінними паперами тощо) та підвищенню 

ефективності адміністрування податкових платежів. Збільшенню ефективності 

фіскальної політики сприяє також детінізація економіки, поліпшення умов 

кредитування реального сектору, вдосконалення державної підтримки малого й 

середнього бізнесу [71]. 

У ЄС формування фіскальної політики відбувається в межах 

Європейського семестру – річного циклу координації політики за участі 

головних інституцій ЄС, спрямованого на зміцнення державних фінансів, 

посилення фінансової дисципліни, уникнення надмірних макроекономічних 

дисбалансів, прискорення економічного зростання, а також забезпечення 

зайнятості населення. Із застосуванням цього нового інструменту координації 

фіскальної політики держав – членів ЄС відбувається аналіз бюджетних і 

структурних проблем (Annual Growth Survey) та макроекономічних дисбалансів 

(Alert Mechanism Report). За результатами здійсненого аналізу Європейська 

рада формулює напрями політики, а Європейська комісія поглиблено аналізує 

країни з потенційними загрозами макроекономічної нерівноваги. Щороку 

Єврокомісія детально розглядає програми економічних і структурних реформ 

країн-членів та надає їм конкретні рекомендації на наступний рік-півтора. 

Розробляючи короткострокову національну фіскальну політику, країни ЄС 

мають враховувати зазначені рекомендації [451]. До того ж Єврокомісія має 

дійти обґрунтованого висновку щодо проекту бюджету (до 30 листопада), а в 
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разі виявлення недотримання зобов’язань за Пактом стабільності та зростання – 

просити відповідну країну надати переглянутий проект бюджету впродовж 

трьох тижнів від дати надання Єврокомісією обґрунтованого висновку [71; 

449]. 

Не менш цікавим є досвід адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики інших держав – членів ЄС. Варто тезисно зупинитись 

на найбільш цікавих фактах цього процесу. Загалом країни – члени ЄС 

прагнуть уніфікувати підходи щодо розроблення фіскальної політики, 

відповідно до висновків Єврокомісії. Водночас кожна з країн має право 

обирати власні інструменти реалізації визначених цілей. У цьому контексті 

цікавим є досвід Італії щодо формування фіскальної політики. Бюджет 

Італії прогнозується терміном на три роки, однак конкретні заходи 

розробляють на поточний рік, а сам бюджетний рік починається 1 липня. 

У п. 3 ст. 81 Конституції Італії встановлено, що «законом про ствердження 

бюджету не можуть бути запроваджені нові податки або нові витрати». 

Такий варіант обмеження парламентської бюджетної ініціативи 

спрямовано передусім на усунення тяганини під час прийняття закону про 

бюджет, оскільки депутатів позбавляють цього права лише на період 

обговорення законопроекту: як тільки бюджет буде прийнято, 

парламентарі можуть ухвалити закон, який передбачатиме додаткові 

витрати і доходи, однак вже відповідно до прийнятого бюджету та з 

обов’язковим зазначенням джерел їх покриття. Заходи, які вживають для 

прискорення прийняття бюджетного закону, не мають завдавати шкоди 

якості «парламентської експертизи» основного фінансового 

документа [144]. Перед тим як законопроект буде винесено на голосування 

його детально вивчають у бюджетних та інших комітетах і комісіях, які 

спеціалізуються на питаннях економіки та фінансів. 

Основну частину доходів зараховують до федерального бюджету 

Італії, з якого у вигляді трансфертів або дотацій їх перерозподіляють на 

регіональні бюджети. Водночас реформи, проведені в країні останніми 
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роками, передбачають, що значна частина податкових доходів одразу буде 

надходити до бюджету регіону. До того ж наявне посилення державного 

контролю за бюджетним процесом у регіонах, особливо щодо складання та 

виконання бюджету [409, с. 145–146]. 

Місцеві уряди Італії уповноважені самостійно встановлювати ставки 

за певними видами обов’язкових платежів і визначати порядок їх сплати. 

Регіони, які мають дефіцитний бюджет, отримують фінансову підтримку зі 

спеціально створеного державного фонду, формування якого відбувається 

за рахунок відрахувань регіонів, що мають профіцитний бюджет. 

Останніми роками уряд Італії взяв курс на антикризове регулювання 

економіки, у межах якого вживаються заходи щодо скорочення бюджетних 

витрат як центральних органів державної влади, так і муніципальних. Так, 

відбулося скорочення розмірів податкових пільг, які надають юридичним і 

фізичним особам. Це дало змогу заощадити 47 млрд євро та ліквідувати 

дефіцит бюджету.  

У Скандинавських країнах (Нідерланди, Швеція) передбачено 

розроблення лише планових фінансових показників: перспективні оцінки 

видатків, а також неподаткових надходжень на декілька років наперед. 

Цікавим для України є досвід виходу з кризи недофінансування 

державного бюджету Латвії. У цій країні чітко продумано низку заходів та їх 

першочерговість щодо формування та реалізації фіскальної політики держави. 

Для вирішення проблем у зазначеній сфері в Латвії застосовують комплексний 

підхід, зокрема: скорочення бюджетних видатків, посилення фіскального 

навантаження на компанії фінансового сектору економіки та послаблення 

фіскального тиску на компанії в нефінансових секторах [184]. Основою 

зазначеного підходу є доцільність перспективного розвитку виробничої сфери 

над спекулятивною. Відтак, передбачалось обкладання тимчасовим податком 

прибутків фінансових, страхових компаній і банків, і навпаки, введено пільги з 

оподаткування прибутку компаній виробничих секторів економіки, скасовано 

декілька дрібних податків на підприємства малого бізнесу та знижено ставку 
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податку на доходи громадян. Також було заплановано скорочення видатків на 

державний апарат, фінансування політичних партій і державних підприємств. 

На нашу думку, проаналізований вище підхід є досить цікавим у контексті 

диференційованого підходу до фіскального навантаження на різні сектори 

економіки, що доцільно використати під час формування фіскальної політики в 

Україні. 

На сучасному етапі в ЄС наявна така стратегія формування та 

акумулювання надходжень бюджетів: одночасне розширення баз 

оподаткування та зменшення їх ставок; застосування різних податкових засобів 

для оподаткування різних баз оподаткування; найбільш оптимальний 

перерозподіл податкового навантаження між різними групами працівників; 

поліпшення інтеграції податкової та прибуткової систем; спрощення податкової 

системи; зміщення податкового навантаження з податків із доходів працівників 

на інші бази оподаткування [407]. 

Попри наявні між державами ЄС розбіжності, виокремлюють характерні 

ознаки фіскального регулювання в країнах ЄС [244] (табл. 1). 

Таблиця 1 

 

Характерні ознаки фіскального регулювання в країнах – членах ЄС 

 

Країна Прямі податки Непрямі податки 
Соціальні  

платежі 

Данія Найбільше в ЄС 

використання фіскальних 

можливостей оподаткування 

капіталу, прогресивне 

оподаткування доходів від 

підприємницької діяльності 

для фізичних осіб 

Висока фіскальна 

ефективність, найвища в 

Європі ставка ПДВ, 

розгалужене акцизне 

оподаткування 

Висока гарантія 

соціальної 

захищеності, 

переважно через 

систему 

страхування 

Швеція, 

Фінляндія 

Фіскально значуще 

персональне оподаткування 

(для Фінляндії). 

Оподаткування доходів від 

підприємницької діяльності 

здійснюється за високими 

пропорційними ставками 

Висока фіскальна 

ефективність, розвинене 

акцизне оподаткування, 

диференційоване 

оподаткування ПДВ 

Високі розміри 

соціальних 

трансфертів 

Бельгія, Бельгія – прогресивне Фіскальний потенціал Високий рівень 
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Франція персональне оподаткування, 

застосування податкових 

знижок. 

Франція – менший ступінь 

використання фіскального 

потенціалу персонального 

оподаткування, однак високе 

оподаткування 

корпоративного прибутку з 

розгалуженою системою 

податкових пільг 

інвестиційного характеру. 

Висока фіскальна 

ефективність майнових 

податків 

специфічних акцизів 

використовується слабо, 

оподаткування ПДВ 

ефективне і соціально 

справедливе 

оподаткування 

праці, високі 

соціальні гарантії, 

реалізація 

потенціалу 

соціального 

страхування 

Австрія Фіскально значуще 

персональне прогресивне 

оподаткування 

Оподаткування ПДВ 

соціально справедливе 

(дві знижені ставки), 

використовується 

потенціал специфічних 

акцизів 

Високі соціальні 

гарантії 

Люксембург Прогресивне персональне 

оподаткування з нижчими 

мінімальною і максимальною 

ставками. Обмежений перелік 

пільг 

Оподаткування ПДВ 

соціально справедливе 

(стандартна ставка 15 % і 

три знижені ставки) 

Однакове 

навантаження 

соціальних 

платежів на 

працедавця та 

працівника 

Нідерланди 

Прогресивне персональне 

оподаткування. Низький 

корпоративний прибуток при 

обмежених пільгах 

Більша частина 

податкової бази ПДВ 

оподатковується за 

стандартною ставкою 

19 % 

Високі соціальні 

гарантії 

 

З одного боку, країни – члени ЄС використовують потенціал ринкового 

саморегулювання та регуляторні можливості податків і податкових платежів, а 

з іншого – прагнуть покращити динаміку та якість соціально-економічного 

розвитку за допомогою формування надійної фінансової бази усунення 

державою «провалів ринку» і чималої кількості структурних диспропорцій. 

Причому дедалі сильніше ускладнення соціально-економічної системи 

потребує постійного розширення сфери втручання держави у відтворювальні 

процеси за рахунок оптимізації видаткової частини бюджету в умовах 

обмежень щодо розширення експансії фіску [432]. 

Отже, упродовж останніх років фіскальна політика в країнах ЄС зазнала 

значних змін. Було обрано курс на реалізацію заходів фіскальної консолідації з 
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метою обмеження дефіциту сектору загального державного управління та 

державного боргу, що дає змогу оптимізувати державні видатки та 

використовувати особливі механізми, які передбачають стабілізацію дохідної 

частини. З огляду на те, що прискорені плани фіскальної консолідації негативно 

впливають на динаміку економічного зростання та зайнятість населення, 

доцільно доповнити відповідні програми заходами грошово-кредитної 

політики, спрямованими на підтримку економічного зростання, запровадити 

нові інструменти координації фіскальної політики країн – членів ЄС, націлені 

на підвищення стійкості державних фінансів шляхом посилення фінансової 

дисципліни, обмеження можливих фінансових дисбалансів, а також 

забезпечення прийнятних темпів економічного зростання [71]. 

Завершуючи аналіз світового досвіду адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики, варто зауважити, що в різних країнах 

сформувалася унікальна система фіскального регулювання, яка максимально 

повно враховує національні правові традиції, специфіку адміністративно-

територіального поділу, рівень розвитку й структуру економіки та інші 

особливості. У світовій практиці виокремлюють чотири основні підходи до 

формування фіскальної політики [125]. 

1. Німецька модель зорієнтована на вирівнювання податкового 

потенціалу федеральних земель як основного фактора вирівнювання 

горизонтальних бюджетно-податкових диспропорцій, тобто суми податків, які 

збирали з федеральних земель, і належної їм частки в надходженнях 

федеральних податків – з доходів фізичних осіб та корпоративного (частку 

ПДВ у надходженнях не враховують). Витратну частину формують шляхом 

перерозподілу надходжень ПДВ і надання лише цільових трансфертів. З метою 

забезпечення єдності економічної політики на всій території держави 

федеральний уряд Німеччини бере активну участь у формуванні місцевого 

бюджету. До того ж у Німеччині функціонує дворівнева система фінансової 

допомоги: горизонтальна – між регіонами, вертикальна – між регіонами та 

місцевими органами управління. Також наявна комунальна допомога – між 
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регіонами та місцевими органами управління. Головною метою фінансової 

допомоги, яку виділяє уряд Німеччини, є вирівнювання економічних умов між 

елементами зазначеної системи, що впливає на поліпшення соціально 

економічних умов населення [324]. 

2. Канадська модель заснована на використанні вирівнювальних 

(необумовлених), а також цільових (зумовлених) трансфертів. Це найбільш 

поширена модель, яку застосовують в Канаді, Швейцарії, Австрії та інших 

країнах. Вирівнювальні трансферти призначені для забезпечення кожному 

суб’єкту середнього рівня бюджетного доходу за умови застосування середніх 

ставок за кожним з надходжень, що беруть участь у фінансовому вирівнюванні. 

Саме такий підхід гарантує стандартний рівень витрат усіх суб’єктів. Основним 

критерієм для ухвалення рішення щодо надання вирівнювальних трансфертів є 

показник чисельності населення. 

Щорічно федеральний уряд Канади передає провінціям і землям значні 

кошти, які відіграють важливу роль у житті населення відповідної території. 

Провінції та землі країни перебувають на неоднаковому рівні розвитку, а тому 

мають у своєму розпорядженні різні доходи для надання державних і 

суспільних послуг. Федеральні кошти дають змогу забезпечувати відносно 

однаковий рівень доступу населення до суспільних благ і послуг незалежно від 

місця їх проживання. 

Федеральний центр Канади надає провінціям і землям істотне 

фінансування, зокрема в галузі охорони здоров’я та освіти, соціальної допомоги 

та громадських послуг. Федеральна допомога провінціям і землям найбільше 

сприяє єдності канадців. Упродовж останніх десятиліть федеральна допомога 

була головним знаряддям створення і підтримки стабільної та ефективної 

державної системи охорони здоров’я, а також національної системи коледжів та 

університетів [324].  

Першу федеральну програму було спрямовано на зміцнення систем 

охорони здоров’я та освіти, а також систем надання соціальної допомоги і 

громадських послуг у провінціях і землях. Програма забезпечувала для 
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провінцій ширше поле дії в управлінні різними соціальними програмами та у 

сфері розподілу коштів між ними. 

Друга федеральна програма була спрямована на збільшення обсягу 

бюджетних коштів менш забезпечених провінцій і земель для того, щоб вони 

могли надавати своїм жителям різні послуги, відповідні рівню решти провінцій. 

Парламент і уряд Канади зобов’язуються виплачувати провінціям і землям 

кошти, достатні для забезпечення якісних соціальних послуг і здійснювати 

порівнювальне оподаткування. 

Третя федеральна програма безпосередньо пов’язана з підтримкою 

канадських земель Крайньої Півночі та прийнята з урахуванням підвищеної 

вартості державних і громадських послуг в них, швидкого зростання населення 

та слабо розвинутого господарства. Зазначені фактори досі суттєво обмежують 

можливості отримання доходів і вимагають підвищених витрат. Причому 

програма враховує також значні обсяги земельних ресурсів та їх незначне 

заселення. 

Окрім фінансової підтримки за вказаними програмами, федеральний уряд 

Канади надає й іншу допомогу. Це, зокрема, субвенції тим муніципалітетам, які 

скасували земельний податок, фінансова допомога в разі стихійних та інших 

лих, а також програми самого федерального міністерства фінансів [324]. 

3. Американська модель реалізується в умовах високої децентралізації 

бюджетної системи. Вона заснована на чіткому розмежуванні повноважень 

щодо надходжень та витрат між рівнями влади, які охоплюють розмежування 

податкових джерел. Суб’єкти федерації наділені надзвичайно широкою 

фінансовою самостійністю. З огляду на це, підвищується рівень їх 

відповідальності за забезпечення населення необхідним переліком державних 

послуг. Роль федерального центру в системі фінансового вирівнювання 

визначають переважно відповідно до реалізації федеральних програм 

соціального розвитку. 

Особливістю американської системи оподаткування є паралельне 

використання основних видів податків. Штати і місцеві органи управління 
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формують незалежні бюджети на підставі права встановлювати власні податки 

та інші види доходів, регулюючи економічну та соціальну діяльність на власній 

території. Попри те, що під час формування місцевих бюджетів основним 

джерелом доходів є місцеві податки, федеральний уряд надає їм субсидії та 

субвенції. Трансферти розподіляють на вузькоцільові та цільові. Вузькоцільові 

трансферти виділяють на чітко визначені цілі (наприклад, будівництво певного 

соціального об’єкта). Цільові трансферти також мають чітко визначену 

спрямованість, однак напрям їх застосування є досить широким, що дає змогу 

владі штатів самостійно обирати спосіб їх використання. 

4. Модель формування фіскальної політики, заснована на системі заходів 

щодо фінансового вирівнювання територій. Особливістю зазначеної моделі є 

те, що її використовують в унітарних державах (Японія, Швеція, Данія та ін.). Її 

характерною особливістю є застосування вирівнювальних трансфертів, розмір 

яких визначають як різницю між базисними фінансовими потребами і 

базисними фінансовими доходами, які жодним чином не пов’язані з фактичним 

виконанням територіальних бюджетів.  

У Японії, наприклад, основою розрахунку вирівнювальних трансфертів є 

розрахунок бюджету стандартної території. Виокремлюють основні категорії 

діяльності місцевих органів влади. Для кожної категорії витрат визначають 

питомі витрати. На підставі встановлених питомих витрат розраховують 

фінансові потреби стандартної території. Потім фінансові потреби стандартної 

території коригують відповідно до спеціальних коефіцієнтів модифікації. 

Досвід Японії щодо застосування вирівнювального трансферту дає змогу 

максимально враховувати об’єктивні бюджетні потреби територій [445]. 

Вирівнювальний трансферт отримує більшість японських префектур і 

муніципалітетів. Його величина становить різницю між розрахунковими 

величинами їх бюджетних потреб і податкового потенціалу. Максимальне 

наближення до реальних об’єктивних потреб території досягають шляхом 

складання модельних бюджетів (окремо для префектури й муніципалітету) та їх 

подальшого коригування за допомогою коефіцієнтів модифікації, що 
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відображають природно-кліматичну і соціальну специфіку регіонального 

розвитку [324]. 

Узагальнюючи наявний досвід різних за рівнем економічного розвитку і 

державного устрою зарубіжних країн щодо адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави, а також позиції країн – членів ЄС із 

досліджуваної проблематики, можна дійти висновку, що найбільшого ефекту в 

прискоренні темпів розвитку національної економіки досягають за 

комплексного використання різних механізмів політики державних доходів та 

політики державних витрат. Під час розроблення фіскальної політики в період 

кризи (що характерно для сучасного періоду розвитку України) необхідно 

передусім чітко визначити цілі та пріоритети держави, систематизуючи їх в 

конкретних показниках результативності витрат бюджетної системи. Потім 

визначити частку державних інвестицій у величині державних витрат і лише 

після цього можна приймати рішення про зниження або збільшення 

податкового навантаження залежно від того, в якому з цих випадків очікують 

більший рівень економічного зростання. Дотримання саме такої послідовності 

має допомогти правильно визначити та реалізувати загальні стратегічні підходи 

до формування ефективної фіскальної політики держави [324]. 

Спільною рисою всіх розвинених країн є те, що в них особливу увагу 

приділяють підтримці економічного зростання, стабілізації реального й 

фінансового секторів, обмеженню інфляції, недопущенню зниження рівня 

зайнятості, стримуванню негативного впливу фіскальної ситуації на монетарну 

політику тощо. Цього досягають завдяки застосуванню інструментів грошово-

кредитної політики (наприклад, кількісне пом’якшення, запроваджене у США, 

у межах якого Центральний банк здійснює викуп боргових цінних паперів з 

метою зменшення їх дохідності та полегшення доступу учасників фінансових 

ринків до зовнішнього фінансування). 

З досвіду Німеччини в досліджуваній сфері заслуговує уваги зумовлений 

характер трансфертів під час вирівнювання податкового потенціалу 

федеральних земель, а також активного використання державою «негативних 
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трансфертів» у процесі вирівнювання «подушного доходу» (з фізичних осіб). З 

бюджетно-податкової політики США можна запозичити окремі елементи у 

сфері зміцнення фінансової основи місцевих органів влади: надання більшої 

свободи під час встановлення місцевих податків, здійснення витрат на пайовій 

основі з державою за допомогою суворо зумовленої програми трансфертної 

підтримки. З досвіду Канади корисним для України стане приділення значної 

уваги поєднанню програмно-цільових методів регулювання з надходженням 

податків до суб’єктів, які належать до нижчого рівня влади. Японський досвід 

формування засобів фіскальної політики є класичним прикладом високих 

технологій: складання модельних бюджетів (окремо для префектури і 

муніципалітету) та їх подальше корегування за допомогою коефіцієнтів 

модифікації. Такий підхід відображає природно-кліматичну, інституційну, 

економічну та соціальну специфіку регіонального розвитку, що було б доцільно 

запровадити і в Україні. 

У деяких країнах світу ефективним є функціонування такого важливого 

компоненту фіскальної політики держави, як спеціальні загальнонаціональні та 

регіональні стабілізаційні фонди (в Норвегії – Державний нафтовий фонд, у 

Чилі – Мідний стабілізаційний фонд, у США (штат Аляска) – Ощадний фонд 

для підтримки майбутніх поколінь і резервний бюджетний фонд, у Кувейті – 

загальний резервний фонд, резервний фонд майбутніх поколінь, Інвестиційний 

фонд та ін.). Кошти цих спеціальних фондів забезпечують підтримку стійкості 

національного бюджету в короткостроковому періоді під час різких стрибків 

цін на нафту, газ та інші стратегічні сировинні ресурси, поліпшення 

бюджетного планування на перспективу [324]. 

Нині Україні вкрай необхідна модернізація податкової системи, що 

спрямована на забезпечення диверсифікації національної економіки, створення 

сучасної економічної системи, заснованої на новітніх технологіях. Для 

досягнення цієї мети доцільно застосовувати метод перерозподілу доходів між 

різними галузями за допомогою податкового навантаження. Необхідно досягти 

такого стану національної економіки, за якого приватні вкладення капіталу і 
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праці в економічне зростання не лише б заохочувалися низьким 

оподаткуванням, а й отримували безпосередню фінансову підтримку від 

держави. 

Також виявляється необхідною і зміна підходів до планування державних 

витрат таким чином, щоб враховувати інтереси усіх адміністративно-

територіальних одиниць та населення країни. При цьому цікавим є досвід 

провідних країн світу щодо застосування вирівнювальних трансфертів, які 

дозволяють нівелювати негативні процеси, що відбуваються під впливом 

певних факторів на окремій території, або в окремій галузі та отримати 

бажаний позитивний результат. Це дозволить стабілізувати ситуацію в певному 

сегменті та досягнути там ефекту поступового вирівнювання та покращення 

соціально-економічного результату. Позитивний результат на окремій території 

спричинить ланцюговий ефект – вирівнювання ситуації в одному сегменті 

дозволить вивільнити ресурси для фінансової підтримки іншого сегменту, а 

також спричинить прояв позитивного ефекту у сегментах, діяльність яких 

пов’язана з тим, у якому ситуація вирівняна. 

Варто пам’ятати, що модель адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики будь-якої країни є продуктом економічного та політичного 

розвитку суспільства. Вона віддзеркалює інтереси різних суспільних груп і 

політичних партій, формується в результаті консенсусу, до якого прийшли ці 

сили у процесі законотворчості. Тому, під час формування фіскальної політики 

України необхідно брати до уваги інтереси усіх зазначених суб’єктів та 

досягати балансу між ними. З огляду на досвід країн із розвиненою 

економікою, які також здебільшого методом проб і помилок упроваджували 

заходи фіскальної політики на власних територіях, наша держава потребує 

комплексного підходу до визначення політики державних доходів, а також 

формування системи державних витрат. Результатом зазначеного підходу може 

стати передусім стабілізація основ оподаткування, створення сприятливих умов 

для вдосконалення механізму нарахування та стягнення податків, а також 

залучення зовнішніх інвестицій, оптимізація системи планування державних 
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витрат і визначення найоптимальніших напрямів використання державних 

коштів та коштів місцевого самоврядування [324]. Зазвичай фіскальна політика 

спрямована на стимулювання (забезпечення прискорення темпів економічного 

зростання) або стримування економічного зростання (стабілізацію або 

скорочення темпів економічного зростання з метою попередження можливих 

наслідків спаду ділової активності) [90]. Якщо реалізація фіскальної політики в 

державі дає очікуваний результат, то це є прямим та безпосереднім проявом 

ефективності діяльності цієї держави. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики в Україні надало можливість дійти висновку, що більшість авторів 

ототожнювали її з податковою політикою та з бюджетно-податковою 

політикою. Внаслідок чого відбувалось дослідження лише однієї з її складових 

– податкової політики, залишаючи поза увагою системне вивчення 

особливостей адміністративно-правового регулювання розподілу видатків та 

контролю процесу формування, розподілу та використання публічних коштів.  

Проте фіскальна політика та податкова політика дещо різні за значенням і 

смисловим навантаженням терміни, які позначають різні напрями економічної 

політики держави. Крім того, не лише податки суттєво впливають на ефективне 

функціонування держави та її інституцій, адже важливу роль також відіграє 

оптимальний розподіл видатків, їх ефективне використання та системний 

контроль процесу формування, розподілу та використання публічних коштів. 

Науковці переважно розглядають фіскальну політику як один із напрямів 

фінансової політики держави, акцентуючи на ролі норм фінансового права в її 

регулюванні та майже не приділяючи належної уваги адміністративно-
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правовим механізмам її реалізації. Зазначене обумовило необхідність 

комплексного дослідження адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики та розроблення її цілісної Концепції. 

Методологічний аналіз засвідчує, що автори більшості з проаналізованих 

дисертацій, монографій, наукових статей та інших публікацій ґрунтуються на 

застарілому законодавстві, в них не враховано сучасну суспільно-політичну 

ситуацію в Україні та ті важливі кроки, які вже було зроблено на шляху до 

євроінтеграції. Проте потреби сучасного суспільства обумовили активізацію 

наукових досліджень перспектив розвитку фіскальної політики в Україні саме в 

умовах євроінтеграції, адже увійти у світове співтовариство без виконання 

відповідних вимог ЄС, а також без гармонізації законодавства у досліджуваній 

сфері виявляється неможливим. 

Дослідження ґенези регулювання фіскальної політики держави на теренах 

сучасної України дає підстави виділити чотири основні періоди: 

1) давньоруської державності (VI – середина XIV ст.) під час якої відбулося 

зародження адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

України за відсутності її цілісної концепції; 2) період колонізації українських 

земель та входження їх до різних державних утворень (кінець ХІV ст. – 

ХІХ ст.), який характеризувався різноманітністю фіскальної політики в 

залежності від особливостей правового регулювання суспільних відносин, що 

існувало на землях тієї держави, до складу якої увійшла певна територія 

сучасної України; 3) радянський період протягом якого відбулась централізація 

надходжень ресурсів, визначення обсягів та фінансування видатків; 4) період 

розбудови незалежної України (з 1991 р. по теперішній час), якому 

притаманний активний розвиток адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики України та на початку якого спостерігалися певні стихійні 

процеси. Зважаючи на особливості історичного становлення України лише 

після набуття незалежності розпочався поступальний розвиток фіскальної 

політики з урахуванням національних правових традицій та соціально-

економічного становища. Зміна підходів до формування фіскальної політики 
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держави була обумовлена зміною адміністративно-територіального устрою 

країни, впровадженням нових стандартів соціально-економічного розвитку, а 

також переглядом основних функцій, які має виконувати держава. 

Результати аналізу досвіду фіскального регулювання в окремих країнах 

«Великої сімки» (Велика Британія, Італія, Німеччина, Канада, США) дозволив 

виділити заходи, які можуть видатись найбільш дієвими для України, та ті, які 

на теперішньому етапі розвитку нашого суспільства та з врахуванням місця, яке 

посідає Україна у міжнародній економіці, не є ефективними. 

Найбільш оптимальним для України напрямом модернізації фіскальної 

політики держави, який запроваджено у країнах «Великої сімки», є 

бюджетування з орієнтуванням на кінцевий результат, що дозволить 

радикально підвисити ефективність виконання державою своїх функцій. А з 

метою забезпечення розвитку окремих регіонів України, визначення яких має 

відбуватись щорічно з врахуванням економічної ситуації в державі, доцільним є 

використання регіональних фондів для допомоги новоствореним 

підприємствам, які функціонують в слаборозвинених регіонах країни, а також 

розвинута система грантів за рахунок бюджетного фінансування з метою 

сприяння малим підприємствам. 

Екстраполюючи світовий досвід адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики у національне законодавство необхідно зважати на те, що її 

модель у будь-якій країні є продуктом економічного та політичного розвитку 

суспільства та віддзеркалює інтереси різних суспільних груп і політичних 

партій, формується в результаті консенсусу, до якого прийшли ці сили у 

процесі законотворчості. Цим зумовлена необхідність ураховувати інтереси 

зацікавлених суб’єктів та досягати балансу між ними. З огляду на досвід країн 

«Великої сімки» та переваг у врегулюванні зазначеної сфери на просторі ЄС 

пріоритетним для нашої держави є комплексний підхід до визначення політики 

державних доходів, а також формування системи державних витрат, наслідком 

чого буде стабілізація основ оподаткування, створення сприятливих умов для 

вдосконалення механізму нарахування та стягнення податків, а також 
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залучення зовнішніх інвестицій, оптимізація системи планування державних 

витрат і визначення найоптимальніших напрямів використання державних 

коштів та коштів місцевого самоврядування. При цьому доцільно врахувати 

основоположні принципи фіскальної політики ЄС, які зафіксовані у Договорі 

про Європейський Союз та Договорі про функціонування Європейського 

Союзу, зокрема, справедливість, збалансованість, стабільність, субсидіарність, 

пропорційність, ефективність, результативність, цільове використання 

державних ресурсів, захист фінансових інтересів ЄС, а також прозорість 

публічних фінансів. 

Фіскальна політика, якій віддають перевагу в ЄС, спрямована на 

оптимізацію державних витрат, їх обсягів і раціоналізацію структури. Окрім 

того, особливу увагу приділяють підвищенню ефективності витрачання 

державних ресурсів. Водночас не залишають поза увагою і дохідну частину. 

Попри те, що її планування спрямовано на збільшення дохідної частини 

сектору державного управління, однак це відбувається так, щоб не допустити 

посилення тиску на розвиток підприємницької діяльності в реальному секторі 

економіки. Причому зростання доходів досягають завдяки коригуванню 

системи оподаткування (введення в окремих країнах податків на розкіш, на 

фінансові трансакції, операції з цінними паперами тощо) та підвищенню 

ефективності адміністрування податкових платежів. Одним із вирішальних 

факторів досягнення високого рівня податкових надходжень є стабільність 

законодавства, яке регулює порядок нарахування та сплати податкових 

надходжень, що зумовлює відсутність витоку інформації про заплановані зміни 

у податковому законодавстві. Саме стабільністю і відрізняється законодавство 

ЄС та країн «Великої сімки», чого не вистачає податковому законодавству в 

Україні. Тому досить часто трапляються випадки, коли особа не навмисно 

порушує суспільні відносини у сфері нарахування та сплати податкових 

платежів, а в результаті внесення великої кількості змін до чинного 

законодавства. 
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До речі, ефективність адміністрування в першу чергу  залежить від рівня 

свідомості населення щодо нарахування та сплати податкових платежів, яку у 

країнах ЄС підтримують на належному рівні. Акцентування на формуванні 

податкової свідомості населення формує у платниках податків усвідомлення 

необхідної добровільної сплати податків. Слід зазначити, що витрати на 

формування податкової свідомості значно нижчі витрат на примусове 

адміністрування податкових платежів, а отже і економічний ефект від таких 

заходів значно вищій. 

Зважаючи на досвід країн ЄС Україні доцільним є варіювати податкове 

навантаження з метою перерозподілу доходів між різними галузями економіки, 

що дозволить досягти стану національної економіки, за якого приватні 

вкладення капіталу і праці в економічне зростання заохочувалися б державою 

як на рівні оподаткування, так і на рівні перерозподілу фінансових ресурсів. 
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РОЗДІЛ 2 

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ВИД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОБ’ЄКТ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ  

 

2.1. Фіскальна політика як вид державної політики: поняття, 

функції, завдання та принципи її формування та реалізації 

 

Економічна функція держави завжди перебуває в центрі уваги як 

вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Фіскальне регулювання, незалежно 

від вихідних позицій його аналізу, визнають найважливішим елементом 

механізму реалізації економічної функції держави, що спрямовано на 

забезпечення соціальної стабільності та стійкого економічного зростання в 

умовах циклічного ринкового господарства. 

Фіскальному регулюванню належить особливе місце серед економічних 

важелів, за допомогою яких держава впливає на ринкову економіку. Від 

ефективності функціонування системи фіскального регулювання значною 

мірою залежить формування конкурентоздатної економіки, створення 

передумов для соціального розвитку суспільства, стійке функціонування 

інститутів сучасної економіки підвищення добробуту населення, загальний 

обсяг суспільних благ, що не може здійснюватися без якісної податкової 

системи та фіскального регулювання загалом [389]. 

Основними засобами перерозподілу доходів і державного регулювання 

економіки й економічної політики є бюджет та податки. Ці категорії 

взаємопов’язані, а тому їх зазвичай поєднують в загальне поняття бюджетно-

податкового або фіскального регулювання.  

Аналізуючи зміст фіскального регулювання, передусім необхідно 

зазначити, що цей термін є відносно новим у вітчизняній науковій літературі та 

законодавстві. До початку ринкових перетворень в суспільному житті було 
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відсутнє уявлення щодо змісту й особливостей фіскальної політики. Навіть 

термін «фіскальний» не вживали. 

Сучасний етап становлення ринкової економіки в нашій країні 

супроводжується зміною не лише основних форм і методів регулювання 

економічних відносин, а й оновленням термінологічного базису зазначених 

процесів. Нині термін «фіскальна політика» міцно вкоренився в нормативно-

правовому акті й став основним елементом механізму економічного 

регулювання. Фіскальна політика на сучасному етапі пов’язана з необхідністю 

вирішення загальнонаціональних завдань на макро- і мікрорівні за допомогою 

регулювання способів та обсягів фінансового наповнення бюджету й 

оптимізації бюджетних витрат, а тому посідає провідне місце в економічній 

політиці нашої держави. Фіскальна політика впливає на структурне 

вдосконалення національної економіки. Вона впливає на такі важливі аспекти, 

як пропорційність забезпечення регіональних і галузевих надходжень, 

стимулює розвиток суб’єктів господарювання у сфері науки, технічного 

прогресу, застосування інноваційних технологій, зумовлює особливості 

підготовки висококваліфікованого, мобільного кадрового потенціалу.  

Окрім наукового обігу, термін «фіскальна політика» активно 

використовують в чинному законодавстві, зокрема в низці нормативно-

правових актів: Постанова ВР України «Про Основні напрями бюджетної 

політики на 2012 рік» від 13 травня 2011 р. № 3358-VI; розпорядження Кабмін 

України «Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами» 

від 1 серпня 2013 р. № 774-р; Рішення НБУ «Про стан виконання Основних 

засад грошово-кредитної політики на 2009, 2010 і 2011 роки та в І кварталі 2012 

року» від 26 квітня 2012 р.; Рішення НБУ «Основні засади грошово-кредитної 

політики на 2012 рік» від 26 квітня 2012 р. № 7 тощо. 

Ознайомившись зі змістом зазначених нормативно-правових актів, а 

також проаналізувавши численні наукові публікації, варто зауважити, що 

законодавець і деякі науковці безпідставно ототожнюють категорії «фіскальна 

політика», «податкова політика», «податково-бюджетна політика» та ін. Це 
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негативно впливає на практику використання різних за змістом і смисловим 

навантаженням термінів, вносить неясність в розуміння реальних процесів, які 

відбуваються в економіці нашої держави, знижує якість нормативно-правового 

регулювання, а також ускладнює процеси його уніфікації з міжнародним 

правом. З метою уникнення такого роду недоліків у нашому дослідженні, 

пропонуємо більш детально проаналізувати етимологічне та доктринальне 

значення зазначеної категорії.  

Поняття «фіскальний» походить від слова «фіск» (лат. fiscus – кошик для 

грошей), яке в Стародавньому Римі використовували для позначення військової 

каси, потім – каси імператора, а пізніше – державної казни, для формування 

якої встановлювали та збирали податки [42, с. 254], (fiskalis – той, який 

відноситься до казни) [49]. І хоча слово «фіск» у перекладі з латинської мови 

означає «казна» (сховище грошей), однак в економічній літературі досить часто 

можна зустріти звуження його тлумачення виключно до дохідної частини 

бюджету, або до процесу мобілізації доходів у казну держави. Фактично 

фіскальний варто розуміти як певну інституцію, що ототожнюється з 

державною казною.  

Нині це слово набуло активного вжитку в багатьох мовах: наприклад 

французьке fisc означає державну казну; англійське fiscal policy – систему 

регулювання урядом економіки за допомогою змін державних витрат, податків 

і стану державного бюджету з метою впливу на реальний обсяг виробництва й 

зайнятості, контролю інфляції та прискорення економічного зростання [372, 

с. 355]. Однак в сучасній науковій літературі більшого поширення набуло 

загальне тлумачення слова «фіск» і похідної від нього категорії «фіскальне 

регулювання», в основу якого покладені дохідні потоки і витратна сфера 

бюджету. На нашу думку, такий підхід є цілком логічним, оскільки державна 

казна функціонує не лише на вхід (мобілізація фінансових ресурсів переважно 

через систему оподаткування), а й на вихід (бюджетні витрати), а тому йдеться 

про узгодження інтересів бюджетного і податкового регулювання [244].  
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Для більш чіткого розуміння сутності фіскальної політики необхідно 

реалізувати лексико-граматичне наповнення другої складової цього 

словосполучення.  

Слово «політика» (гр. politike) означає «державну діяльність», 

«громадянську, суспільну діяльність» або «мистецтво управління державою». 

Не вдаючись до детального дослідження історико-етимологічного аспекту 

терміна «політика», а також аналізу його лексико-семантичних особливостей, 

зазначимо, що сучасне тлумачення охоплено змістовними ознаками, серед яких 

«наука та мистецтво жити у суспільстві, керувати ним, управляти 

людьми» [387]. 

Якщо взяти за основу вищенаведені значення термінів «політика» та 

«фіскальний», то отримаємо таке синтезоване словосполучення «фіскальна 

політика» – наука та мистецтво керувати, управляти державною казною. Звісно, 

запропоноване нами визначення не відображає всього багатогранного змісту 

фіскальної політики та її роль у сучасному суспільстві. Таким чином, з метою 

формулювання більш ємного поняття пропонуємо спочатку проаналізувати 

наявні доктринальні тлумачення зазначеної дефініції. 

Сучасні тлумачення фіскальної політики більш-менш наближені до 

кейнсіанської моделі розуміння її як впливу держави на складові елементи 

економічної системи держави з використанням державних видатків та 

оподаткування. Однак на цьому схожість завершується й обґрунтовуються 

найрізноманітніші наукові дефініції. Один із відомих західних економістів 

А. С. Блайндер виокремлює одразу три підходи до визначення дефініції 

«фіскальна політика» [39]: 

1) комплексний – система регулювання урядом економіки за допомогою 

змін державних видатків, податків і стану державного бюджету з метою зміни 

реального обсягу виробництва та зайнятості, контролю над інфляцією й 

прискорення економічного зростання; 
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2) фінансовий – комплекс фінансових заходів держави, спрямованих на 

регулювання урядових доходів і видатків з метою досягнення конкретних 

соціально-економічних цілей; 

3) за видатками – заходи уряду щодо зміни державних видатків, 

оподаткування та стану державного бюджету, спрямовані на забезпечення 

повної зайнятості, рівноваги платіжного балансу та економічного зростання під 

час виробництва неінфляційного ВВП. 

Так, І. Л. Калиніна [126] також виокремлює три підходи до визначення 

аналізованої дефініції. Щоправда, їх зміст є дещо іншим: 

1) ототожнення фіскальної політики з податковою – комплекс заходів, які 

держава реалізує під час формування дохідної частини державного бюджету; 

2) ототожнення фіскальної політики з податково-бюджетною – політика 

уряду у сфері оподаткування та державних видатків; 

3) комплексний підхід – сукупність фінансових заходів держави щодо 

регулювання урядових доходів і видатків. 

Отже, термін «фіскальна політика» має досить широку сферу 

застосування, а тому в нього вкладають різноманітний зміст. З метою 

отримання цілісного уявлення про фіскальну політику під час формулювання 

дефініції зазначеного поняття необхідно обов’язково враховувати декілька 

важливих моментів. По-перше, не варто ототожнювати заходи, спрямовані на 

формування державної казни, лише з податковою складовою. Відомо, що не 

тільки податки відіграють важливу роль у наповненні державного бюджету. 

Сучасна економіка також використовує інші джерела (не менш важливі) 

надходжень коштів до бюджету. По-друге, на процеси, пов’язані з 

формуванням державної казни, впливають і витрати. Отже, ототожнення 

фіскальної політики держави лише з діяльністю щодо формування державного 

бюджету, зокрема, її податковою складовою, є дещо помилковим підходом, 

адже шляхами наповнення бюджету є не лише податки, а й інші джерела. Крім 

того, процес формування державної казни безпосередньо пов’язаний із 

витратами. 
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З урахуванням вищенаведених застережень, більш змістовним, на нашу 

думку, є запропонований А. С. Блейндером фінансовий підхід до визначення 

фіскальної політики держави, а також комплексний підхід розроблений 

І. Л. Калиніною. Змістовно ці підходи є тотожними.  

Серед інших доктринальних визначень фіскальної політики держави на 

особливу увагу заслуговують тлумачення, викладені у словниках економічного 

спрямування. Так, у Тлумачному економічному та фінансовому словнику 

термін fiscalite визначено як оподаткування, тобто комплекс законів, правил і 

практичних прийомів, які належать до сфери збирання податків [36]. Великий 

економічний словник фіскальну політику трактує як діяльність уряду в галузі 

оподаткування, державних витрат, державного бюджету, що має на меті 

забезпечення зайнятості населення та вирішення економічних проблем в 

країні [44, с. 541]. Економічна енциклопедія фіскальну політику ототожнює з 

податковою політикою, вказуючи, що саме податкову політику іноді 

називають фіскальною; загалом вона постає комплексом заходів, які реалізує 

держава в процесі формування дохідної частини державного бюджету [426, 

с. 177]. Ще в одному енциклопедичному словнику термін «фіскальна політика» 

тлумачать як політику держави у сфері оподаткування та регулювання 

структури державних видатків з метою їх впливу на економіку [427, с. 667].  

Проаналізувавши визначення, наведені в словниках, ми дійшли висновку, 

що всі енциклопедичні тлумачення досліджуваного поняття умовно можна 

розподілити на дві групи: до першої належать визначення, де фіскальну 

політику ототожнюють з діяльністю щодо формування державного бюджету, а 

до другої – діяльністю з формування та використання коштів державного 

бюджету. Тобто перше визначення є значно вужчим, та більше того, складовою 

частиною другого, що фактично свідчить про обмеженість першого підходу. 

Більш змістовні підходи до тлумачення фіскальної політики 

обґрунтовують у наукових виданнях. Умовно їх також можна об’єднати у 

декілька груп.  
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Перша група науковців, до яких увійшли І. Бєлова, Є. Борисов, 

Р. Дорнбуш, М. Карлін, І. Цап, С. Фишер, у процесі визначення змісту 

фіскальної політики уникають зайвої деталізації та обмежується лише згодою 

щодо загального положення про формування дохідної та визначення видаткової 

складових державного бюджету [328]. До цієї групи можна зарахувати такі 

визначення фіскальної політики: 

– спосіб фінансового регулювання економіки, який здійснюють за 

допомогою використання податкових важелів і державних видатків [32]; 

– вплив держави на економічну кон’юнктуру за допомогою зміни обсягу 

державних витрат і оподаткування [33]; 

– складна система економічних відносин між державою, підприємствами, 

організаціями, установами, закладами та громадянами з приводу розподілу та 

перерозподілу суспільного продукту, створення централізованого фонду 

фінансових ресурсів і його використання з метою задоволення 

загальнодержавних потреб [411]; 

– комплекс фінансових заходів держави з регулювання урядових доходів і 

витрат [46]; 

– політика уряду, яка стосується обсягів урядових закупівель, 

трансфертних платежів і податків [99, c. 90]; 

– система заходів, за допомогою яких держава впливає на економіку 

через структуру податкових платежів до бюджетів усіх рівнів і позабюджетних 

державних цільових фондів та відповідних видатків з них [131]. 

Спільною рисою всіх наведених визначень є те, що в їх основу покладено 

таку особливість фіскальної політики, як формування та використання 

суспільного продукту [328]. 

На відміну від першої, друга група науковців, до якої належать 

напрацювання таких науковців, як Т. Агапова, В. Базилевич, К. Базилевич, 

К. Баластрик, С. Брю, С. Будаговська, О. Кілієвич, В. Ковалев, А. Крисоватий, 

І. Луніна, К. Макконелл, Т. Пахомова, П. Самуельсон, Л. Сідельникова, 
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С. Соломенко, вдаються до надмірної деталізації змісту фіскальної політики 

визначаючи її як: 

– сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат 

шляхом впливу на стан господарської кон’юнктури, перерозподілу національного 

доходу, нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних 

програм [362]; 

– регулювання державних видатків та податкових надходжень для 

забезпечення повної зайнятості, стабільності цін та економічного зростання, а 

також як вплив держави на економічну кон’юнктуру шляхом зміни системи 

оподаткування державних витрат [154, c. 11]; 

– комплекс засобів і заходів держави, які спрямовані на зміну порядку 

державних видатків, оподаткування, надання пільг, субсидій, трансферних 

платежів, та проводяться з метою акумулювання фінансових ресурсів, впливу на 

досягнення макроекономічної стабільності, перерозподіл ресурсів і доходів, 

забезпечення повної зайнятості [3]; 

– заходи уряду, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та 

виробництво неінфляційного ВВП шляхом змін державних видатків, системи 

оподаткування та підходів до формування державного бюджету в цілому [194, 

c. 303]; 

– діяльність уряду в галузі оподаткування, державних видатків, державного 

бюджету, метою якої є забезпечення зайнятості населення та вирішення 

економічних проблем держави [402]; 

– комплекс заходів, за допомогою яких держава впливає на економіку через 

структуру податкових надходжень до державного бюджету, напрями здійснення 

державних видатків та способи залучення позикових коштів, з метою 

максимального використання можливостей податкового забезпечення 

функціонування держави та потенційного фіскального ефекту економічно 

виправданого державного запозичення задля ефективного фінансування суспільно 

необхідних видатків, спрямованих на підвищення ефективності економіки та 

стимулювання економічного зростання [347, c. 13]; 
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– процес встановлення державного оподаткування та державних видатків 

так, щоб вони допомагали знижувати рівень коливань економічного циклу та 

призводили до підтримки розвитку економіки високої зайнятості, вільної від 

надмірної інфляції та дефляції [341]; 

– урядовий вплив на економіку через оподаткування, формування обсягу і 

структури державних витрат з метою забезпечення належного рівня зайнятості, 

запобігання і обмеження інфляції та згубного впливу циклічних коливань [24]; 

– свідоме маніпулювання податками та державними видатками, яке 

здійснюють з метою зміни реального ВВП та рівня зайнятості, контролю над 

інфляцією та стимулювання економічного зростання [178]. 

Спільною рисою цієї групи визначень є надмірна деталізація змісту 

фіскальної політики, під час розкриття якого наводять перелік заходів, 

запроваджених державою в межах фіскальної політики, а також цілі, яких 

завдяки цьому вона прагне досягти. За фактичної тотожності наведених 

тлумачень привертає увагу прагнення науковців внести власні корективи в 

розуміння змісту фіскальної політики. На нашу думку, це перешкоджає 

формуванню цілісного уявлення про досліджувану категорію. Помилковим 

також є намагання перерахувати у визначенні виключний перелік заходів, що 

здійснюються в межах фіскальної політики, а також чітко сформулювати цілі, 

яких прагне досягти держава за результатами її реалізації. Зазначені категорії є 

динамічними, тобто зазнають змін залежно від соціально-економічної ситуації в 

державі, тому введення їх в наукові тлумачення поняття «фіскальна політика» є 

недоцільним. 

Отже, у сучасному науковому контексті можна виокремити такі підходи 

до визначення сутності фіскальної політики держави: 

– заходи держави з формування, наповнення та регулювання державного 

бюджету за використанням податкових важелів; 

– діяльність держави щодо формування та реалізації оптимальної 

політики витрат із державного бюджету, що спрямована на формування 

ефективної національної економіки;  
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– діяльність держави з формування та реалізації політики надходжень і 

витрат державного бюджету з метою створення належних умов для 

продуктивного розвитку національної економіки. 

Ураховуючи переваги та недоліки проаналізованих підходів до розуміння 

фіскальної політики, ми сформували її авторське визначення. На нашу думку, 

фіскальна політика – це сукупність заходів, які провадять органи державної 

влади щодо формування і реалізації дохідної та витратної складових 

державного бюджету з метою ефективного виконання державою своїх функцій. 

Наступним важливим питанням у межах аналізу сутності та змісту 

фіскальної політики є її структура. Зауважимо, що в науковій літературі рідко 

можна зустріти ґрунтовний аналіз складових елементів фіскальної політики 

держави, чітке визначення яких є необхідною передумовою розроблення 

ефективних засобів адміністративно-правового забезпечення кожного окремого 

сегмента з урахуванням його інституційних особливостей. Це допоможе 

розробити і впровадити структурно-завершену, оптимально побудовану 

фіскальну політику держави. 

Аналіз наукових публікацій із зазначеної проблематики засвідчує, що на 

сьогодні серед науковців відсутній єдиний підхід до визначення складових 

елементів фіскальної політики держави. Наприклад, Л. В. Ковальова серед 

компонентів фіскальної політики держави визначає: видатки на закупівлю 

товарів та послуг, за допомогою яких можна змінити сукупні видатки і 

вплинути на обсяг національного виробництва; державно-суспільні видатки 

(бюджетні асигнування на будівництво доріг, соціальних об’єктів, 

впровадження екологічних або енергетичних програм, видатки на оборону, 

зовнішньоторговельні закупівлі тощо); державні видатки, спрямовані на 

забезпечення стійкого функціонування ринкової економіки, що сприяє 

збільшенню або скороченню обсягу внутрішнього виробництва в періоди його 

падіння або зростання (трансферні платежі, які опосередковано впливають на 

споживчий попит шляхом збільшення доходу домогосподарств); податкова 
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політика, за допомогою якої держава може впливати на обсяг внутрішнього 

виробництва [141]. 

Окремі науковці пропонують занадто широкий перелік складових 

елементів фіскальної політики держави. Зокрема, Д. М. Носіков визначає 

структурними елементами досліджуваної категорії політику щодо податкових 

надходжень до бюджету (податкова політика), політику щодо неподаткових 

надходжень до бюджету, політику щодо доходів бюджету від операцій з 

капіталом, політику щодо коштів, що надходять до бюджету від зарубіжних 

країн і міжнародних організацій (політику зовнішніх запозичень), політику 

щодо цільових фондів, політику щодо офіційних (міжбюджетних) трансфертів 

(трансфертну політику) [222, с. 181–182]. Проте запропонований підхід 

вбачається однобічним, адже в ньому враховані лише надходження за 

відповідними статтями доходів Державного бюджету. Тобто фактично 

запропоновано до складових фіскальної політики віднести лише ті складові, які 

утворюють політику державних доходів. 

Згідно з іншим підходом, до елементів фіскальної політики держави 

необхідно зарахувати: уникнення прямих і непрямих субсидій (наприклад, 

монопольні повноваження, скасування боргів за невиплаченими кредитними та 

іншими борговими зобов’язаннями); виключення особливих пільг, що живлять 

корупцію, та прихованих гарантій щодо норм прибутковості; інвестиції в 

людський капітал [157]. Ми вважаємо, що зазначений підхід є хибним, оскільки 

наведені елементи є лише окремими засобами регулювання державних витрат, а 

не складовими фіскальної політики держави [314]. 

Інша точка зору полягає в тому, що фіскальну політику утворює система 

заходів, за допомогою яких держава впливає на економіку через структуру 

податкових платежів (податків та зборів) до бюджетів усіх рівнів і державних 

цільових фондів (які не входять до бюджету, наприклад, єдиний соціальний 

внесок) та відповідних видатків із них [397, с. 472]. Але запропонований підхід 

наближений до традиційного з єдиною відмінністю – розширений перелік 
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можливих доходів – крім податкових запропоновано ввести до нього також і 

доходи державних цільових фондів.  

О. В. Алейнікова стверджує, що інструментами фіскальної політики є 

бюджет і податки, які знаходяться в тісному взаємозв’язку [13, с. 25]. Наведене 

твердження є дещо дискусійним, адже бюджет як економічна категорія 

формується у тому числі за рахунок податкових надходжень, тому у 

запропонованому погляді вбачається тавтологія, яка заважає чіткому розумінню 

сутності досліджуваної проблематики. 

С. В. Степаненко акцентує, що фіскальна політика виявляє себе в 

системі форм і методів мобілізації фінансових ресурсів держави (політика 

державних доходів) та їх розподілу (політика державних видатків), а також у 

фінансовому законодавстві. Відповідно до складових елементів фіскальної 

політики держави, автор визначає політику державних доходів, видатків і 

фінансове законодавство [365]. Ми підтримуємо такий підхід лише частково, 

зокрема щодо зарахування до складових фіскальної політики перших двох 

компонентів. Фінансове законодавство, на нашу думку, варто вважати 

засобом реалізації фіскальної політики загалом та її окремих компонентів, а 

не складовою [314]. 

Під час визначення основних складових фіскальної політики особливу 

увагу потрібно звернути на такий елемент, як «політика державних видатків», 

який виділяють багато сучасних науковців. Ми вважаємо його не точним і 

таким, що не відповідає чинному законодавству. Так, згідно з п. 13 ч. 1 ст. 2 БК 

України, бюджетні видатки – це кошти, спрямовані на здійснення програм і 

заходів, передбачених відповідним бюджетом. Але у БК України є змістовно 

схожа дефініція, але більша за змістом – «витрати бюджету». У п. 14 ч. 1 

зазначеної статті міститься тлумачення поняття «витрати бюджету», де 

зазначено, що це видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення 

боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних 

паперів. Тобто витрати бюджету складаються з: 

– видатків бюджету; 
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– кредитів, які надаються з бюджету; 

– обсягу бюджетних коштів, які спрямовуються на погашення державного 

боргу; 

– обсягу бюджетних коштів, які розміщуються на депозитах; 

– обсягу бюджетних коштів, які спрямовуються на придбання цінних 

паперів. 

Тобто за змістом поняття «витрати бюджету» є значно ширшим аніж 

«видатки бюджету», що постає лише однією з його складових. Таким чином, 

оцінюючи можливості впливу витрат бюджету на досягнення макроекономічної 

стабільності, які є основною метою фіскальної політики держави [351], можна 

стверджувати, що він є більш суттєвим аніж вплив видатків бюджету, адже 

макроекономічну стабільність можна регулювати не лише за допомогою 

державних програм, а також використовуючи інші форми розміщення коштів, 

які становлять державні надходження [314].  

З огляду на зміст проаналізованих категорій, можна дійти висновку про 

доцільність зарахування до складових фіскальної політики саме «політики 

державних витрат». У цьому контексті ми погоджуємося з підходом 

С. М. Соломенко [362]. Наші думки відрізняються стосовно інших визначених 

автором складових фіскальної політики, зокрема «заходів у сфері 

оподаткування». Податкові надходження є лише однією зі складових 

державних доходів, разом із неподатковими надходженнями та іншими 

надходженнями на безповоротній основі (згідно з п. 23 ч. 1 ст. 2 БК України), а 

тому такий підхід варто визнати усіченим, який не охоплює у повному обсязі 

поняття «державні доходи». 

Отже, основними складовими фіскальної політики держави ми 

пропонуємо визнавати політику державних доходів і політику державних 

витрат. Причому політику державних доходів, на нашу думку, необхідно 

тлумачити як державну діяльність щодо регулювання податкових, 

неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, справляння яких 

передбачено законодавством України (охоплюючи трансферти, плату за 
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надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ) з 

метою ефективного виконання державою своїх функцій. Зауважимо, що 

засадами запропонованого визначення постають складові доходів бюджету, які, 

фактично, і є державними доходами. Згідно зі ст. 9 БК України, це: 

– податкові надходження, встановлені законами України про 

оподаткування, загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та 

місцеві податки і збори (обов’язкові платежі); 

– неподаткові надходження – доходи від власності та підприємницької 

діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності; інші неподаткові надходження; 

– інші надходження на безповоротній основі, до яких зараховано доходи 

від операцій з капіталом та трансферти – кошти, отримані від інших органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав або 

міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі [52]. 

Окрему увагу необхідно приділити аналізу такого різновиду доходів 

бюджету як власні надходження бюджетних установ. Згідно з чинним 

законодавством, до них належать: надходження від плати за послуги, що 

надають бюджетні установи відповідно до законодавства (плата за послуги, 

надані бюджетними установами за їх основною діяльністю; надходження 

бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду 

майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (окрім нерухомого майна)), інші джерела 

власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки; 

кошти, які бюджетні установи отримують від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, 

зокрема заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, які перебувають у 

приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі 

та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах 

тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, 
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якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, отримані від 

реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів і фільмокопій, 

створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах 

фінансової підтримки). 

Держава, використовуючи засоби адміністративно-правового впливу, має 

можливість регулювати обсяги, порядок і періоди надходження фінансів до 

бюджету. Варто пам’ятати, що збільшення податків призводить до зменшення 

розміру доходів, які є в розпорядженні платника, що спричиняє не лише 

скорочення споживчих видатків, а й накопичень. Це негативно впливає на 

фінансову систему держави [314]. 

Іншою складовою фіскальної політики держави є політика державних 

витрат – державна діяльність щодо регулювання видатків бюджету, надання 

кредитів із бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на 

депозитах, придбання цінних паперів [314]. Складовими державних витрат є: 

– видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення програм і заходів, 

передбачених відповідним бюджетом. Серед видатків бюджету законодавець 

виокремлює: а) витрати (видатки) споживання – видатки споживання та 

погашення боргу, а також частина видатків бюджетів, які забезпечують поточне 

функціонування органів державної влади й органів місцевого самоврядування, 

бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти і видатки на фінансове 

забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної 

сфери, а також інші видатки, не зараховані до видатків розвитку і 

нерозподілених видатків (видатки на оплату праці, оплату комунальних послуг 

і енергоносіїв); б) витрати (видатки) розвитку – видатки на фінансове 

забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема 

фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого і невиробничого 

призначення; фінансове забезпечення структурної перебудови економіки; інші 

видатки, пов’язані з розширеним відтворенням [350]; 
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– надання кредитів із бюджету – надання коштів на умовах повернення, 

платності та строковості, надання бюджетних позичок і фінансової допомоги з 

бюджету на поворотній основі; 

– погашення боргу – операції щодо повернення позичальником кредитів 

(позик) відповідно до умов кредитних договорів або випуску боргових цінних 

паперів. Погашення та обслуговування державного боргу здійснюють шляхом 

проведення платежів із виконання боргових зобов’язань перед кредитором 

щодо погашення основної суми боргу, сплати відсотків за ним та оплати 

супутніх витрат, передбачених умовами випуску державних цінних паперів, 

угодами про позику, державними гарантіями та іншими документами; 

– розміщення бюджетних коштів на депозитах – розміщення тимчасово 

вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках у межах поточного 

бюджетного періоду, які мають бути повернені на рахунки бюджету, з яких їх 

було перераховано, не пізніше ніж за десять днів до закінчення такого 

бюджетного періоду; 

– придбання цінних паперів. 

Отже, під час визначення складових фіскальної політики держави 

основою стало розуміння фіскальної політики як комплексу заходів, які 

проводять органи державної влади та місцевого самоврядування у сфері 

формування і реалізації дохідної та витратної складових державного бюджету з 

метою ефективного виконання державою своїх функцій. До складових 

фіскальної політики запропоновано зараховувати політику державних доходів і 

політику державних витрат. Формування переліку певних елементів, які 

належать до кожної з цих складових, відбулось з урахуванням відповідних 

положень БК України, а також шляхом ототожнення державних доходів і 

державних витрат з доходами та витратами бюджету відповідно. Такий підхід 

дав змогу визначити перелік елементів, які безпосередньо формують політику 

державних доходів та витрат [314]. 

Основою зміцнення фіскальної політики держави і забезпечення 

макроекономічної стабільності, на нашу думку, є формування оптимального 



113 
 

набору елементів кожної з визначених її складових. З одного боку, це 

відповідатиме можливостям наповнення бюджету за рахунок відповідних 

надходжень, а з іншого – забезпечить виконання державою покладених на неї 

суспільно корисних функцій, не впливаючи деструктивно на домашні 

господарства, а також суб’єктів господарювання та інших осіб, задіяних у 

фінансовому процесі [314]. 

Продовжуючи аналіз фіскальної політики, варто погодитись із тим, що її 

цілями є: 

– згладжування циклічних коливань в економіці (зменшення тривалості 

та глибини кризи); 

– досягнення і збереження відповідних рівнів дефіциту бюджету й 

державного боргу; 

– оптимізація податкового навантаження з метою забезпечення 

фіскальної гнучкості; 

– оптимізація обсягу та структури державних видатків задля забезпечення 

фіскальної стабільності [86]. 

Отже, стратегічна ціль фіскальної політики держави – формування 

збалансованого обсягу публічних фінансів, планування та реалізація 

оптимального обсягу державних витрат, спрямованих на досягнення 

максимально ефективного та гармонійного розвитку українського суспільства. 

Реалізувати зазначені цілі можна шляхом виконання основного завдання 

держави, що на сьогодні полягає у взаємоузгодженні та визначенні 

оптимального розвитку кожного з елементів фіскальної політики держави, а 

також у формуванні оптимального адміністративно-правового механізму її 

реалізації. 

У процесі розроблення окремих заходів у межах фіскальної політики 

потрібно обов’язково враховувати, що попри зовнішню самостійність, усі 

компоненти фіскальної політики перебувають в кореляційній взаємозалежності. 

Тому маніпулювання одним із компонентів обов’язково вплине на інші. 

Наприклад, така складова політики державних доходів, як державна діяльність 
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у сфері регулювання податкових надходжень (податкова політика), 

безпосередньо впливає на обсяги доходів державного бюджету. Бюджетні 

видатки необхідно враховувати в процесі вдосконалення та оптимізації системи 

оподаткування [344, с. 12–13]. На думку Р. Кемпбелла, основне завдання 

держави у сфері забезпечення фіскальної політики полягає в регулюванні 

системи оподаткування, за якого вона не буде стримувати економічного 

зростання і не спотворюватиме пропорцій, встановлених між окремими 

секторами або галузями економіки в результаті дії ринкових сил. Завдання 

полягає не просто в тому, щоб зібрати якомога більше податків, а в тому, щоб 

це забезпечувало розширення їхньої бази. Проте зазначене завдання є не 

єдиним. Фіскальній політиці властива низка завдань, виконання яких сприяє 

досягненню окреслених цілей, що постають перед нею. 

Завдання фіскальної політики держави можна класифікувати так: 

– економічні (31 % опитаних респондентів-економістів) – справедливий і 

раціональний розподіл матеріальних благ для задоволення матеріальних потреб 

державного та приватного сектору, забезпечення підтримання основного засобу 

збереження держави – економічної стабільності; зміцнення фінансово-

кредитної та бюджетної систем; стимулювання інвестиційної активності; 

удосконалення системи оподаткування; посилення контролю за розміром 

державних витрат; 

– соціальні (23 % опитаних респондентів-економістів) – реалізація цілей і 

задач держави у сфері соціальної політики: збереження нормальних відносин 

між членами суспільства, що полягає в гарантуванні певного рівня безпеки 

життя та власності людей; забезпечення зайнятості й гарантованого державою 

мінімально допустимого рівня життя і певного рівня отримання державних 

соціальних послуг; вирівнювання бюджету та рівня забезпечення для кінцевих 

споживачів з метою надання їм рівних можливостей доступу до отримання 

бюджетних послуг; перерозподіл частини національного доходу та його 

спрямування до бюджетних або позабюджетних грошових фондів задля 

подальшого використання під час розв’язання соціальних задач; акумуляція 



115 
 

доходів державних грошових фондів та їх спрямування на вирішення 

соціальних потреб; 

– політичні (43 % опитаних респондентів-економістів) – підтримка 

державної влади; забезпечення єдності державних інтересів, інтересів 

адміністративно-територіальних одиниць і населення, яке проживає на 

території регіону, держави; активна участь представників обласної та місцевої 

влади у формуванні й реалізації фіскальної політики, включаючи міжбюджетні 

відносини; 

– інші (15 % опитаних респондентів-економістів) (Додаток Є). 

Аналізуючи завдання фіскальної політики держави, ми цілком 

погоджуємось з думкою В. В. Буряковського, який вважає, що одним із 

основних завдань має стати формування такої фіскальної політики, яка 

сприятиме зростанню національної економіки та забезпечить можливість 

вирішення соціальних проблем. За допомогою фіскальної політики уряд може 

змінювати структуру національної економіки, зменшувати циклічне коливання, 

досягати повної зайнятості, сприяти економічному зростанню, впорядковувати 

державні фінанси, боротися з інфляцією [51]. Не менш важливим завданням 

щодо формування та реалізації фіскальної політики України як європейської 

держави має бути переорієнтація фіскального принципу, на якому базується 

система формування державних доходів і визначення напрямів державних 

витрат, на стимулювальний принцип, що дасть змогу досягти поступового 

економічного зростання. Одним зі способів досягнення бажаного результату є 

зниження податкового навантаження, результатом чого має стати активний 

розвиток активності суб’єктів господарювання, що сприятиме збільшенню 

податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів. Вплив на 

ефективність реалізації фіскальної політики може мати також раціональне 

скорочення пільг, адже принцип рівності та справедливості в оподаткуванні 

матиме важливе соціальне значення. Це також спричинить розширення бази 

оподаткування та погіршить умови для ухилення від сплати податків. 
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Міжнародний досвід засвідчує, що кращий і стимулювальний ефект має 

помірна, стабільна, гнучка система оподаткування самої держави загалом. 

Фіскальна політика держави постає найвпливовішим важелем щодо 

забезпечення соціальної стабільності. Її метою є забезпечення стабільно 

високого рівня макроекономічних і фінансових показників розвитку економіки. 

Створення умов для формування податкової системи, що стимулює 

економічний розвиток, забезпечує потрібний рівень наповнення бюджету й 

оптимізацію внутрішніх і зовнішніх зобов’язань держави, а також 

безпосередньо залежить від сумлінної роботи органів влади й місцевого 

самоврядування, ефективного управління державним боргом і фінансовими 

активами, створення прозорих та надійних фінансових інституцій, що є 

складовою безпечної економічної системи. 

Загальний аналіз фіскальної політики держави буде неповним без 

дослідження її функцій. Функція (від лат. function – здійснення, виконання, 

звершення, діяльність, обов’язок, робота, призначення) [352] у широкому 

контексті означає стійкий спосіб активної взаємодії речей, за якого зміна одних 

об’єктів спричиняє зміну інших; роль, яку виконує певний елемент соціальної 

системи для здійснення цілей та інтересів соціальних груп і класів; залежність 

між різними соціальними процесами, виражена функціональною залежністю 

змінних процесів; стандартизована соціальна дія, яку регулюють певні норми та 

контролюють соціальні інститути [363].  

Оскільки фіскальна політика є одним із напрямів діяльності держави, то її 

функції необхідно визначати з урахуванням загальних підходів до розуміння 

функцій держави. Зауважимо, що нині теоретики права обґрунтовують 

різноманітні визначення дефініції «функції держави». 

Ми не будемо їх детально аналізувати, а лише наведемо найбільш 

поширені визначення. Отже, функції держави визначають як: 

– основні напрями діяльності держави, що виражають її сутність і 

соціальне призначення в галузі управління справами суспільства [112]; 
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– потенційну можливість чи необхідність діяти певним чином у 

конкретних умовах [433]; 

– головні напрями та види діяльності держави, зумовлені її завданнями і 

цілями, й такі, що характеризують її сутність [349]; 

– напрям цілеспрямованої діяльності [64]. 

Ураховуючи етимологічне значення терміна «функція», а також найбільш 

поширені тлумачення дефініції «функцій держави», функції фіскальної 

політики держави ми пропонуємо визначити як основні напрями фіскальної 

політики, що викликають активні зміни в соціальному середовищі, орієнтовані 

на ефективне забезпечення державою своєї діяльності та інтересів її громадян. 

З огляду на глобалізаційні процеси, характерні для сучасної економіки, 

однією з основних функцій фіскальної політики потрібно визнати створення 

привабливих умов для ведення бізнесу (з точки зору іноземних партнерів). 

Однак необхідно пам’ятати, що фіскальна політика держави передусім має бути 

зорієнтована на забезпечення позитивних тенденцій в економіці та відповідного 

рівня життя її громадян. Окрім зазначеної, у сучасних умовах фіскальна 

політика України покликана реалізовувати такі важливі функції: 

– економічного регулювання – використання фіскальних інструментів на 

кшталт важелів управління господарською діяльністю задля досягнення певних 

цілей економічної політики, а саме: самодостатності економіки, її сталого 

розвитку та впровадження прогресивних структурних змін; 

– фіскальну – забезпечення збору податків, що створюють необхідні 

ресурси для урядової діяльності: покриття видатків на економічні, 

адміністративно-управлінські та соціальні програми. Вирівнювання доходів 

забезпечує перерозподіл доходів, завдяки прогресивній системі оподаткування 

та системі трансферних платежів малозабезпеченим і безробітним громадянам, 

інвалідам, дітям; 

– підтримання належного рівня доходів бюджету, що є запорукою 

оптимального перерозподілу цих доходів в умовах стало-прогресивної 
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податкової системи та сучасної системи трансферних платежів 

малозабезпеченим і безробітним та інвалідам; 

– акумулювання грошових коштів у певних видах цільових фондів та їх 

регулювання, що дає змогу активно впливати на формування оптимальних 

пропорцій між виробництвом і споживанням, виробничою та невиробничою 

сферами, окремими галузями народного господарства й економічно відсталими 

регіонами; 

– підвищення ефективності бюджетно-податкового контролю за 

використанням ресурсів – держава регулює та регламентує процес нарахування, 

отримання, зміни і втискання платежів до бюджету; 

– алокаційну, яка пов’язана з виділенням ресурсів і задоволенням потреб 

у суспільних благах (товарах та послугах), а також організацією виробництва 

цих благ, що може бути властива формуванню й реалізації фіскальної політики; 

– забезпечення збалансованості економіки шляхом управління державним 

боргом, що постає обмежувальною функцією фіскальної політики. 

Звісно, вищенаведеними функціями фіскальна політика України не 

обмежується. На неї покладено виконання цілої низки важливих функцій, які 

умовно можна класифікувати так: 

– економічні – формування та використання доходів і видатків 

державного бюджету; використання податкових засобів з метою виконання 

центральними та місцевими органами влади покладених на них функцій і 

завдань щодо забезпечення обґрунтованого та ефективного розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць; 

– соціальні – забезпечення ефективного та пропорційного розподілу 

обмежених бюджетних засобів між різноманітними територіями, суб’єктами 

господарювання та населенням з метою забезпечення соціального розвитку 

держави [392]; 

– політичні – забезпечення підґрунтя для існування державного устрою, 

політичної стійкості держави, забезпечення належних взаємовідносин між 

членами суспільства.  
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Таким чином, пріоритетна функція фіскальної політики України полягає в 

забезпеченні відповідного обсягу публічних фінансів, збалансованих за 

джерелами надходжень, та мотивованого їх перерозподілу між чітко 

визначеними суб’єктами і напрямами використання, достатніх для створення 

належних умов поступального розвитку держави та гарантування високого 

рівня життя населення України. 

Для ефективного виконання завдань та реалізації функцій фіскальної 

політики держави вона має бути побудована на певних принципах. Результати 

аналізу наукової літератури і чинного законодавства дали змогу виокремити 

серед них основні. 

Одним із основоположних принципів фіскальної політики є принцип 

системності. Він полягає в тому, що державні доходи і витрати (як складові 

фіскальної політики) мають бути взаємопов’язані, органічно доповнювати один 

одного і не суперечити пропорційності та доцільності розподілу надходжень 

між різними напрямами їх використання. Фіскальна політика має забезпечувати 

стабільний і гарантований рівень бюджетних надходжень, охоплювати всі 

інструменти впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, 

враховувати усі поточні та перспективні потреби бюджетних витрат, а також 

забезпечувати збалансованість доходів бюджету з обсягом державних видатків. 

Наступним принципом є рівність прав і зобов’язань для всіх форм 

власності перед бюджетом. Він визначає однаковий початковий рівень 

оподаткування всіх суб’єктів господарювання, адже подальша господарська 

діяльність неминуче спричиняє диференціацію доходів. Однак зазначений 

принцип не завжди передбачає запровадження єдиних податкових ставок для 

всіх форм власності. Це пов’язано з тим, що потреби розширеного відтворення 

вимагають встановлення оптимальних пропорцій між доходами власників 

суб’єктів господарювання та їх працівників, а отже, між коштами, що 

спрямовуються на споживання та нагромадження. Також необхідно 

забезпечити достатній рівень фінансування потреб розширеного відтворення. 
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Одним із провідних принципів фіскальної політики, на думку науковців, 

яку ми підтримуємо, є принцип самоорганізації, що передбачає створення умов 

та забезпечення засобів, достатніх для реалізації цілей і бажаних тенденцій 

розвитку системи [184]. Адже послідовна фіскальна політика в умовах 

розвинутої економічної системи має базуватися на двох взаємопов’язаних 

аспектах: самоорганізації нижніх ланок (суб’єктів господарювання) та 

організованих і цілеспрямованих діях «зверху», що забезпечуватиме стабільний 

розвиток економічної та політичної системи суспільства. Лише органічне 

поєднання зазначених аспектів гарантуватиме ефективну реалізацію принципу 

самоорганізації та фіскальної політики держави вцілому. 

Крім цього, важливим є принцип нелінійності – врахування й узгодження 

суб’єктами управління ритмів впливу на об’єкт управління з ритмами 

внутрішньої та зовнішньої соціальних систем. Цей принцип найбільш яскраво 

виявляється в залежності розміру надходження податків від ставки 

оподаткування, адже, на думку американського економіста А. Лаффера, нижчі 

податкові ставки створюють більш високі стимули до праці, заощаджень, 

інвестицій і прийняття ділових ризиків, унаслідок чого збільшується ВВП як 

податкова база. За цих умов податкова база збільшується швидше ніж 

зменшується рівень податкових ставок. Отже, попри зниження податкових 

ставок, податкові надходження не зменшуються, а можуть зрости навіть до 

максимально можливого значення [439], адже суб’єкти оподаткування, 

усвідомлюючи справедливість та адекватність податкових ставок, переважно, 

приймають рішення на користь легалізації своїх об’єктів оподаткування та 

сплачують значно більший обсяг платежів, на відміну від ситуації надмірного 

податкового навантаження. 

Зазначений принцип є важливим також у зовнішніх відносинах, адже 

ситуація зростання потоків іноземних капіталів може не лише позитивно діяти 

на економіку держави, а й завдавати руйнівного впливу на фінансову 

стабільність (наприклад, у разі витіснення вітчизняного товаровиробника з 

національного ринку). Припинення надходження іноземного капіталу зупиняє 
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економічне зростання та спричиняє знецінення валюти і банківську кризу [37]. 

З метою уникнення таких негативних проявів доцільно запровадити заохочення 

довгострокових надходжень і запобігання спекулятивним короткостроковим 

потокам шляхом оподаткування короткострокових іноземних інвестицій. 

Значущим є також принцип раціональності централізації та 

децентралізації, який суттєво впливає на соціально-політичну поведінку 

громадян у державі та сприяє досягненню консенсусу, успішній реалізації 

реформ в Україні [169]. Виважений та економічно-обґрунтований підхід до 

розподілу трансфертів між тими суб’єктами, які саме цього потребують у 

певних соціально-економічних умовах, забезпечить можливість реалізації усіх 

напрямів фіскальної політики держави на найвищому рівні. Таким чином, 

важливо приділяти належну увагу трансферній політиці у відносинах між 

державним і місцевими бюджетами. 

Не менш важливим постає принцип соціальної справедливості, 

дотримання якого передбачає раціональну побудову політики державних 

доходів, зокрема за допомогою зменшення податкового тягаря для 

малозабезпечених верств населення шляхом його посилення для осіб з 

високими доходами, а політики державних витрат – таким чином, щоб її 

реалізація надавала максимальний ефект у процесі побудови соціально-

орієнтованої держави. Тобто фіскальна політика держави має відповідати 

інтересам усіх верств населення та суб’єктів господарювання всіх форм 

власності, а також забезпечувати такий підхід до формування надходжень та 

реалізації витрат, який би гарантував найбільший соціально-економічний 

ефект. 

Одним із принципів фіскальної політики, який має певні особливості в 

сучасних умовах, є принцип стабільності. Він полягає в тому, що фіскальну 

політику має забезпечувати стабільне законодавство, яке регулює порядок 

формування державних доходів і здійснення державних витрат, а також 

недопущення змін у податковій схемі (принаймні впродовж поточного року). 

Однак в умовах соціально-економічної нестабільності, коли зміни відбуваються 
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швидко, а фіскальна політика має відповідати потребам соціально-

економічного середовища, вкрай необхідним постає оперативне, своєчасне та 

адекватне реагування на зміни в економічній ситуації. З огляду на це, принцип 

стабільності трансформується в принцип гнучкості, хоча і стабільність у 

зазначеній сфері є вкрай необхідною. Зазначене пов’язане з тим, що нестабільна 

фіскальна політика держави створює негативний імідж держави на міжнародній 

арені та створює негативні передумови для залучення іноземних інвесторів до 

участі у розвитку національної економіки. Адже законодавство економічно-

розвинутих країн характеризується стабільністю та гарантує суб’єктам 

господарювання передбачуваність їх господарської діяльності протягом 

тривалого часу. Тому найбільш доцільним в умовах економічної трансформації 

є органічне поєднання обох принципів – стабільності та гнучкості, що 

дозволить не лише забезпечувати інтереси внутрішньої політики, а й 

становитись більш привабливими з точки зору залучення іноземних інвестицій 

до національної економіки. 

Важливим принципом фіскальної політики України також є принцип 

розмежування витратних повноважень між різними органами центральної та 

місцевої влади. Його підґрунтям постає територіальна складова: витрати мають 

закріплюватись за тим органом влади та його територіальним підрозділом, 

якому підвідомча територія, що охоплює більшість споживачів певних послуг. 

До того ж цей принцип передбачає наближення до рівня тих адміністративно-

територіальних утворень, в інтересах населення яких здійснюють витрати 

публічних фінансів. Зазначений принцип забезпечуватиме оптимальний 

розподіл фінансових ресурсів з врахуванням реальних нагальних потреб, що 

виникають на території певної адміністративно-територіальної одиниці. 

Отже, у процесі формування фіскальної політики не можна обмежуватись 

лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Необхідно дотримуватись 

принципу економічної ефективності та соціальної справедливості, враховуючи 

інтереси всіх суб’єктів господарювання та кожного члена суспільства. 
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Завершуючи загальний аналіз фіскальної політики як різновиду державної 

політики, необхідно зауважити, що лише ефективно побудована фіскальна 

політика здатна забезпечувати концентрацію та збалансованість інтересів 

держави, підприємницьких структур і різноманітних ланок економіки, позитивно 

вплинути на життєвий рівень громадян, позиції держави на міжнародному 

ринку, її інвестиційну привабливість тощо. З огляду на це, необхідно виважено 

формувати оптимальну довгострокову модель фіскальної політики держави і 

докладати всіх можливих зусиль для її реалізації. 

 

 

2.2. Становлення та розвиток фіскальної політики в Україні 

 

Як засвідчує світова історія, кожна держава формує власну фіскальну 

політику, ґрунтуючись на досвіді інших країн, стані власної економіки та 

національного менталітету, відповідно до  яких формуються закономірності 

розвитку суспільних відносин. Причому не можна залишати поза увагою 

конкретні соціально-економічні пріоритети, що постають перед державою на 

певному етапі її розвитку, а також особливості фінансово-економічної ситуації, 

що склалась на світовій арені у певний період часу. 

За свою порівняно нетривалу самостійну фіскально-економічну історію 

Україна має певний досвід фіскально-правового регулювання. Під час 

формування фіскальної політики держави необхідно враховувати переваги і 

недоліки тих заходів, які запроваджувались у різних політико-економічних 

умовах, та їхню ефективність. Після здобуття державної незалежності перед 

Україною постало надзвичайно складне завдання – побудувати таку економічну 

систему, яка зможе забезпечити гідне життя для народу. З метою виконання 

цього завдання було впроваджено низку заходів щодо переходу до ринкових 

відносин у господарюванні. Це призвело до суттєвих змін у різних сферах 

життєдіяльності. Найбільш відчутним став перехід до сучасного, інноваційного 
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типу макроекономічного регулювання, яке пов’язує окремі виробничі, 

транспортні, обслуговувальні та сервісні галузі в єдину збалансовану 

національну економічну систему. 

Варто зауважити, що дослідження процесу становлення і розвитку 

фіскальної політики в Україні має відбуватись у двох взаємопов’язаних 

площинах – розвиток політики надходжень і політики видатків держави, які є 

головними складовими фіскальної політики держави та зумовлюють одна одну, 

а тому підлягають паралельному аналізуванню.  

Розвиток фіскальної політики сучасної України відбувався в умовах 

проголошення незалежності України в 1991 р., під час чого змінився 

адміністративно-територіальний устрій країни, рівень соціально-економічного 

розвитку та загалом функції, які повинна виконувати держава. Низка факторів 

обумовила об’єктивну потребу змінити вимоги, які висувалися до дохідної та 

видаткової частини бюджету. Результати проведеного нами дослідження 

засвідчують, що формування фіскальної політики незалежної України 

відбувалось за відсутності будь-якого досвіду справляння основних податків як 

інструментів регулювання соціально-економічного розвитку країни [379], а 

також випробуваних практикою підходів до визначення способів формування 

пріоритетних напрямів державних витрат. Застосування «запозичених» форм 

оподаткування, що діють лише в умовах сильної правової держави і стабільної 

економіки, також не мало позитивного ефекту та навіть призвело до 

гальмування процесу становлення національної економіки. Адже особливості 

національної свідомості, зокрема, неусвідомлення необхідності сплати 

передбачених чинним законодавством платежів до державного бюджету як 

конституційного обов’язку кожного, хто проживає на території країни,  

створюють передумови морального виправдування приховування доходів та 

ухилення від сплати податків. Але такий підхід є неможливим в правовій 

державі, де, навпаки, є неприйнятною така поведінка. А відсутність досвіду 

визначення оптимальних напрямів спрямування державних коштів призвела до 
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їх неефективного використання та невиконання державою тих завдань, які 

постають перед нею у певних соціально-економічних умовах. 

Наприкінці ХХ століття, в умовах інтенсивного роздержавлення 

економіки, фіскальна політика України стала достатньо потужним засобом 

регулювання економіки держави особливістю якої була її реалізація під 

впливом  інфляційних процесів (не завжди керованих), а також прагнення 

розв’язати проблему бюджетного дефіциту шляхом безпідставної емісії 

паперових грошей і масового ризикованого кредитування. Безперспективність 

цього напряму Україна відчула на власному досвіді. Уряд постійно вишукував 

шляхи удосконалення податкової політики та підходи до оптимізації витрат 

державного бюджету. Розпочавши з високого рівня податкових ставок та 

надвисокого податкового тягаря, держава перейшла до зменшення податків та 

оптимізації пільг, а також децентралізації політики державних надходжень та 

державних витрат. 

Варто також зазначити, що фіскальну політику тих часів реалізовували за 

відсутності цілісної концепції її реалізації в умовах переходу економічних 

відносин від командно-адміністративних методів управління до 

госпрозрахункових ринкових форм господарювання. Негативним чинником у 

цьому процесі на початку 1990-х років стало також нівелювання планового 

підходу до побудови нових господарських і управлінських відносин. Проте 

фіскальна політика як найголовніша складова політики державних надходжень, 

випустила з поля зору її основний регуляційний критерій, покликаний 

забезпечувати умови для розвитку здорової конкуренції, підвищення 

ефективності використання ресурсів та економічного зростання. Політика 

державних витрат зазвичай була не підкріплена відповідними кроками в 

податковій політиці та в інших сферах державних надходжень.  

Отже, на початковому етапі функціонування фіскальна політика 

незалежної України була невиваженою, що призвело до кризових явищ у 

механізмі розподілу фінансових ресурсів мільйонів громадян на користь 

держави. Це спровокувало формування в суспільстві чіткого стереотипу 
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несправедливості, який трансформувався в поширення такого деструктивного 

явища, як тіньова економіка (приховування доходів), на чому наголосило 71 % 

опитаних респондентів (Додаток Ґ). Тіньові процеси в економіці суттєво 

впливають на рівень реальних податкових надходжень, адже проявляється 

ланцюгова реакція – зниження рівня податкових надходжень призводить до 

неможливості виконання державою своїх задач, особливо соціально-

економічних, а це, у свою чергу, призводить до посилення недовіри населення 

до влади та її дій в інтересах населення країни. За цих умов влада не 

спромоглася розробити оптимальний підхід до співвідношення податкових 

ставок і податкових пільг, що враховував би складну соціально-економічну 

ситуацію в країні на фоні кризових явищ в усіх сферах суспільного життя.  

Наслідком відсутності структурних реформ і незмінних підходів у 

провадженні фіскальної політики стало значне посилення податкового тиску. 

Варто пам’ятати, що в умовах кризової економіки, яка супроводжується 

значними структурними деформаціями, провадження політики підвищення 

податкового тиску обов’язково має передбачати (з метою уникнення нового 

спалаху інфляції) паралельну реалізацію структурних реформ і стимулювання 

виробництва. Проте в нашій державі цей економічний закон продовжують 

ігнорувати, що призводить до негативної реакції з боку суспільства щодо будь-

яких реформ, ініційованих владою. У випадку врахування вимог зазначеного 

закону економіки, населення країни відчує суттєвий розвиток виробництва, 

появу нових робочих місць та, як наслідок, покращення власного добробуту, що 

дозволить більш виважено підходити до сприйняття запроваджуваних владою 

реформ. 

Поштовхом до реформування концептуальних підходів до фіскальної 

політики стала зміна моделі державного регулювання економіки. Варто 

пригадати, що у 1970–80-х рр. фіскальна політика ґрунтувалась на моделі 

багатопланового державного регулювання економіки, у 1980–90-х рр. – на 

моделі обмеженого державного втручання в економічні процеси, а з 2016 р. – на 

започаткованій моделі бюджетної децентралізації. Об’єктивні процеси, які 
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відбувались в українському суспільстві, зумовлювали зміну підходів до 

політики державних доходів. Унаслідок цього також відбулись суттєві зміни 

податкового законодавства, так звані податкові революції – 1992–1995 рр. та 

1997 року. Під час першої з них було сформовано податкову структуру 

(податків і рівнів оподаткування), яка властива сучасним розвиненим країнам, а 

під час другої – зроблено спробу запровадити новий порядок розрахунку 

окремих податків, зокрема на прибуток і на додану вартість. Однак зазначені 

новації не призвели до бажаних позитивних результатів, а лише загострили 

проблему невиконання плану бюджету за доходами. Це зумовило необхідність 

запровадження багатостороннього підходу до змін у фіскальній політиці 

держави, а також врахування процесів, які відбуваються в інших сферах 

суспільного життя, що безпосередньо впливають на ефективність 

впроваджуваних новацій, та процесів, які відбуваються у світовій економіці, що 

також безпосередньо впливає на процеси всередині країни. 

Найбільш відчутний вплив на розвиток фіскальної політики України та її 

адміністративно-правове регулювання здійснив прийнятий у грудні 2010 р. ПК 

України [262]. А. Гречко та М. Стефаненко зауважують, що положення цього 

Кодексу спрямовані на вдосконалення адміністрування податків, досягнення 

компромісів між державою та суб’єктами господарювання, зниження 

податкового навантаження для менш платоспроможних громадян, створення 

додаткових умов для розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності, сприяння 

прискоренню економічного розвитку України. Водночас вони визначають 

низку недоліків цього Кодексу, серед яких неоднозначні та непрозорі правила, 

які певною мірою гальмують підприємницьку активність серед платників 

податків, стимулюють розвиток тіньової економіки та є недостатньо 

ефективними для стимулювання економічного розвитку України. Саму ідею 

затвердження ПК України науковці вважають позитивною, однак його деякі 

положення потребують значного доопрацювання з метою запровадження 

дійсно ефективної політики, що сприятиме подальшому ефективному розвитку 

економічних процесів в Україні [76; 366]. Ще одним недоліком ПК України 
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можна назвати його надмірну перевантаженість – існуюча зарегульованість 

обрахування та сплати податків та інших неподаткових надходжень детермінує 

бажання та можливість ухилятись від належного нарахування та сплати 

обов’язкових платежів. Така можливість обумовлена колізіями в законодавстві, 

викликаними неузгодженістю між окремими положеннями ПК України та 

іншими нормативно-правовими актами, які регулюють зазначену сферу 

діяльності, чим успішно користуються особи-фахівці в оптимізації податкового 

законодавства. Як стверджують західні економісти – чим простіше податкове 

законодавство, тим більш ефективна податкова система в державі. 

На нашу думку, прийняття ПК України відіграло важливу роль не лише в 

розвитку податкової системи України, а й в адміністративно-правовому 

регулюванні фіскальної політики нашої держави. Проте ПК України не 

розв’язав усі наявні проблеми як у податковій політиці держави, так і в системі 

оподаткування. Зазначене переважно пов’язано з поспішним прийняттям цього 

нормативного акту та наявністю в ньому низки недоліків, на усунення яких 

було спрямовано понад 100 змін, внесених протягом шести років. 

Ще одним важливим кроком у сфері реалізації фіскальної політики 

України став Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р., відповідно до якого було 

створено Державну податкову службу шляхом реорганізації Державної 

податкової адміністрації України (як центрального органу виконавчої влади зі 

спеціальним статусом) [298]. Податкова міліція, згідно з цим Указом, залишалась 

у складі Державної податкової служби України. У подальшому за Постановою 

Кабмін України від 21 травня 2014 р. № 160 на базі Міністерства доходів і зборів 

України було створено ДФС України. Відповідно до цієї Постанови, ДФС 

України функціонує як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовує та координує Кабмін України через міністра фінансів. Цей орган 

реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної 

митної справи, адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, протидії правопорушенням під час застосування 



129 
 

податкового, митного законодавства, а також у сфері законодавства з питань 

сплати єдиного внеску [280]. 

Крім цього, у Постанові визначено завдання ДФС України, серед яких: 

реалізація державної політики у сфері державної митної справи; боротьба з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства; 

здійснення контролю за надходженням до бюджетів і державних цільових 

фондів податків і зборів, митних та інших платежів; реалізація державної 

політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів; адміністрування єдиного внеску, а також боротьби 

з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати 

єдиного внеску; реалізація політики у сфері контролю за своєчасністю 

здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, 

дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а 

також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів [280]. 

Таким чином, з моменту проголошення незалежності України та її 

переходу до ринкової моделі економіки розвиток фіскальної політики має 

стабільні позитивні результати, поступово перетворюючись на потужний засіб 

регулювання національної економіки. Український уряд постійно перебуває в 

пошуку найбільш оптимальних способів удосконалення фіскальної політики та 

запроваджує новітні підходи до оптимізації витрат державного бюджету. 

Розпочавши з високого рівня податкових ставок і надвисокого податкового тягаря, 

держава поступово перейшла до зменшення податків, оптимізації пільг, а також 

децентралізації політики державних надходжень і державних витрат.  

Провадження фіскальної політики в Україні не завжди вдало відбувалося 

внаслідок труднощів перехідного періоду. Її низька ефективність зумовлена 

багатьма обставинами, серед яких: непослідовність економічної політики (38 % 

опитаних), мінливість пріоритетів (47 % опитаних), слабкість основних 

складових ринкової інфраструктури (11 % опитаних), монополізм виробників 

(25 % опитаних), а також незадовільна якість адміністративно-правового 
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регулювання в зазначеній сфері (39 % опитаних) (Додаток Ґ). Нині Україна 

перебуває в досить складних соціально-економічних умовах, що зумовлені, з 

одного боку, подіями на Сході країни, а з іншого – негативними наслідками 

фінансової кризи, а також особливостями міжнародних відносин. Для 

деструктивних процесів у сучасній економіці характерні такі риси: 

– переважання споживчого сектору економіки над виробничим, що 

гальмує розвиток і переорієнтацію виробництва на високотехнологічні та 

енергозберігаючі технології; 

– стрімке збільшення зовнішнього боргу держави та заборгованості 

окремих суб’єктів господарювання іноземним контрагентам; 

– критична паливно-енергетична залежність економіки від політики 

інших держав щодо зазначеного питання; 

– заангажованість представників держави з боку бізнес-структур і 

лобіювання їх інтересів щодо використання у власних інтересах найбільш 

перспективних галузей суспільного виробництва; 

– законодавча зарегульованість та нестабільність правових норм, які 

врегульовують суспільні відносини у сфері економіки; 

– надзвичайно високий рівень тінізації економіки; 

– суттєве відставання України від світової економіки. 

Визначені особливості сучасного розвитку України засвідчують 

необхідність застосування більш активних кроків на шляху вдосконалення 

підходів до формування державної політики. Фіскальна політика як складова 

державної політики є важливим фінансовим інструментом мобілізації коштів 

для подальшого виконання функцій держави, здійснення регулювання 

економіки та забезпечення державою ефективного виконання своїх завдань. З 

огляду на історичний досвід, побудова ефективної фіскальної політики та її 

реалізація є серйозним випробуванням для уряду будь-якої держави. Адже 

суперечності між бюджетними інтересами держави та платників податків були, 

є і будуть завжди [356]. Крім того, досягнути дбайливого відношення до 

публічних фінансів з боку усіх суб’єктів, задіяних на етапі їх використання, та 
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добросовісного відношення до реалізації витратної частини бюджету досить 

складно і майже неможливо. На сучасному етапі в Україні, в якій тривалий час 

роль податків розглядали лише крізь призму фіскального інструменту 

наповнення бюджету, сформувалася досить складна економічна ситуація, що 

потребує докорінного реформування податкової системи, а також зміни 

підходів до розподілення коштів, з тим, щоб враховувати інтереси усіх громад 

та, відповідно, усіх верств населення.  

Важливо, що реформування фіскальної політики в Україні спирається на 

неоконсервативні методи, для запровадження яких потрібно створення 

сприятливих умов, зокрема стимулювання факторів виробництва завдяки 

розширенню бази оподаткування шляхом зниження податкового навантаження. 

Водночас в Україні відсутні такі умови та механізми їх реалізації, що 

унеможливлює ефективність запроваджуваних реформ. Таким чином, для 

структурно та технологічно відсталої економіки оптимальним є обрання лише 

найбільш ефективних заходів фіскальної політики, які б потребували 

мінімальних витрат (адміністративних, матеріально-технічних тощо) на їх 

запровадження та гарантували максимально можливий економічний ефект 

(мінімізацію спроб вчинення порушень під час формування державних доходів 

і здійснення державних витрат). 

Аналіз становлення та розвитку фіскальної політики в Україні дає 

підстави стверджувати, що в сучасних умовах вона має бути спрямована на 

посилення правового захисту майнових інтересів суб’єктів господарювання, 

стимулювання підвищення ефективності виробництва та ділової активності 

підприємців, справедливий розподіл та ефективне використання бюджетних 

надходжень. Такий підхід дасть змогу суттєво збільшити надходження 

грошових коштів до бюджетів різних рівнів, а також забезпечить їх 

використання з метою виконання державою своїх функцій.  

Однак деякі негативні наслідки непродуманої фіскальної політики 

зумовлені цілком конкретними прорахунками уряду. Так, від початку 

економічних реформ український уряд зорієнтувався на введення надзвичайно 
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високих ставок оподаткування доходів юридичних і фізичних осіб, що 

негативно вплинуло на стан національної економіки та перспективи її підйому. 

Реакцією на такий підхід стала активізація сектору тіньової економіки, адже 

суб’єкти господарювання віддали перевагу протиправній поведінці з метою 

підвищення економічного ефекту від своєї діяльності. Це призвело до 

активізації ще одного явища, корупції серед службових осіб контролюючих 

органів, адже у більшості випадків лише їх «заплющування» очей дозволяє 

безкарно приховувати реальні обсяги господарської діяльності та спрямовувати 

до державного бюджету значно менший обсяг надходжень, порівняно із 

розрахунковим. Унаслідок цього уряд досі на може зібрати в прибуткову 

частину бюджету навіть половину запланованих надходжень та подолати два 

негативні явища – тінізація та розповсюдження корупції в національній 

економіці.  

Попри прогрес у деяких сферах податкового і бюджетного законодавства, 

фіскальну політику в Україні продовжують супроводжувати структурні 

проблеми, що певним чином пов’язані з бюджетом. Деякі з них (зростаюча 

податкова заборгованість, бюджетна заборгованість з відшкодування) 

звужують базу оподаткування та зменшують доходи бюджету, а інші (субсидії 

неприбутковим підприємствам та непропорційно великі видатки на оборону та 

охоронну діяльність) – зумовлюють недофінансування таких важливих 

соціальних сфер, як освіта та охорона здоров’я, а також не менш важливого 

напряму – розвитку виробничих та відтворювальних сфер в економіці. 

Асиметрична структура доходів і видатків місцевих бюджетів у порівнянні з 

центральним бюджетом зумовлює їх залежність від великих трансфертів та 

обмежує можливості регіонів виконувати завдання щодо власного соціального 

та економічного розвитку. Унаслідок цього обмежені ресурси бюджету 

створюють додаткові ризики для прогресуючого росту української економіки.  

Для забезпечення стабільного економічного росту та соціального 

розвитку, лише неглибоких, поверхових змін недостатньо. Подолання 

вищевказаних структурних фіскальних проблем є проведення глобальних 
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систематичних змін, які мають бути зорієнтовані на довгострокову 

перспективу, враховувати інтереси усіх членів суспільства та забезпечуватися 

належним функціонуванням відповідних органів виконавчої влади.  

Необхідно враховувати той факт, що в сучасних умовах фінансової 

нестабільності економіка України перебуває в стані постійного балансування 

між деструктивними наслідками фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., 

негативними процесами в економіці, що сформувалися під впливом соціально-

політичних умов і процесів на Сході країни, а також наслідками реалізації 

антикризового пакета заходів. З метою забезпечення фінансової стабільності та 

подальшого економічного зростання необхідно концептуально переосмислити 

напрями розвитку фіскальної політики держави й обирати той її варіант, який 

найбільше відповідає сучасному стану розвитку вітчизняної економіки. Вибір 

певного варіанта розвитку фіскальної політики має бути не хаотичним, а добре 

продуманим і науково обґрунтованим. Полегшити вибір допоможе аналіз двох 

основних видів фіскальної політики, що склалися ще в минулому столітті, 

однак досі не втратили актуальності – дискреційної та автоматичної. 

Особливість дискреційної політики полягає у свідомому регулюванні державою 

системи оподаткування і державних витрат з метою впливу на реальний обсяг 

ВВП, зайнятість, інфляцію, економічне зростання. Різновиди такої політики та 

набір конкретних дій не є сталим і відрізняється залежно від періоду 

економічного циклу, в якому їх застосовують. Так, у період спаду 

запроваджують стимулюючу дискреційну політику, що передбачає збільшення 

державних витрат, зниження податків, поєднання росту державних витрат зі 

зниженням податків (з урахуванням того, що мультиплікаційний ефект 

зростання державних витрат більший, ніж мультиплікаційний ефект зниження 

податків) [260].  

Якщо в державі підвищений рівень інфляції та надлишковий попит, то 

доцільно застосувати стримуючу дискреційну фіскальну політику, що полягає в 

зменшенні державних витрат; збільшенні податків; поєднанні скорочення 

державних витрат зі зростаючим оподаткуванням (з урахуванням того, що 
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мультиплікаційний ефект зменшення державних витрат більший, ніж 

мультиплікаційний ефект росту податків). Така політика зорієнтована на 

позитивне сальдо бюджету. Звісно, механізм дискреційної фіскальної політики 

є значно складнішим за описаний вище, оскільки в реальній економіці діють 

паралельні та різноспрямовані фактори, через що пошук оптимальної 

фіскальної політики значно ускладнюється [260]. 

Іншим різновидом фіскальної політики є автоматична фіскальна політика. 

Вона заснована на системі вбудованих стабілізаторів, тобто економічних 

механізмів, які автоматично реагують на зміну економічного стану без 

необхідності прийняття певних рішень з боку уряду та реалізації ним певних 

проектів. До основних вбудованих стабілізаторів належить зміна податкових 

надходжень: сума податків залежить від величини доходів, а тому в періоди 

активного росту ВВП податкові надходження автоматично зростають (за 

прогресивної системи оподаткування), що забезпечує зниження купівельної 

спроможності та стримує економічне зростання. У періоди спаду податкові 

надходження разом з сумою вилучених доходів автоматично зменшуються, а 

купівельна спроможність поступово збільшується, стримуючи спад економіки. 

Якщо в періоди інфляційного росту застосовувати прогресивну систему 

оподаткування, то це може призвести до втрати потенційної купівельної 

спроможності. Якщо ж спостерігається уповільнення економічного росту, то 

така політика здатна забезпечити мінімальну втрату купівельної спроможності. 

У зазначених умовах як втрата потенційної купівельної спроможності, так і 

втрата мінімальної купівельної спроможності є бажаним у контексті 

економічної стабільності [147]. 

Ще одним вбудованим стабілізатором автоматичної фіскальної політики є 

система допомоги з безробіття; різні соціальні виплати, програми з підтримки 

малозабезпечених верств населення тощо, які перешкоджають різкому 

скороченню сукупного попиту навіть в періоди економічного спаду. У періоди 

підйому і скорочення безробіття виплату різного роду допомог припиняють або 

зменшують, що стримує сукупний попит [147]. 
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Згідно зі ст. 1 Основного Закону, Україна є соціальною правовою 

державою. Її фіскальна політика має забезпечувати реалізацію соціальних 

стандартів щодо рівня фінансування суспільних благ із визначенням відповідно 

до цього рівня перерозподілу ВВП, який буде забезпечувати формування 

фінансових ресурсів, достатніх для виконання конституційно закріплених 

функцій держави і гарантій громадян на достатній життєвий рівень.  

Держава має провадити таку фіскальну політику, яка б давала змогу 

формувати достатній обсяг фінансових ресурсів для того, щоб створювати 

сприятливі умови розвитку економічних відносин, стимулювати розвиток 

високотехнологічних галузей виробництва та виконувати соціальні зобов’язання 

перед населенням країни. Оптимально побудована фіскальна політика здатна 

забезпечити поступальний розвиток національної економіки, підвищення рівня 

добробуту населення країни та сприяти формуванню сильної країни, вище 

керівництво якої має беззаперечну підтримку громадян. 

Проте українські реалії досить складні та не надають можливості 

зробити вибір на користь певного комплексу заходів, властивих одному з 

видів фіскальної політики. В економіці України спостерігається нашарування 

спаду виробництва та прогресуючого розвитку інфляційних процесів. 

Розвиток інфляції зумовлює необхідність застосування стримуючої фіскальної 

політики, зокрема зниження сукупного попиту шляхом зменшення державних 

видатків і збільшення податкового навантаження. Проте спад виробництва 

потребує запровадження стимулюючої фіскальної політики, тобто впровадження 

діаметрально протилежних заходів – збільшення державних видатків та 

зменшення податкового тягаря. Зазначене становище виправдовує комбінування 

різних методів фіскальної політики держави з метою досягнення оптимального 

результату. 

У сучасному українському суспільстві відбуваються певні 

соціоекономічні процеси, які зумовлюють необхідність зміни підходів до 

формування фіскальної політики держави. Нині наявні процеси зміни умов 

економічного розвитку та соціально-політичної організації суспільства, що 
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супроводжується прагненням до оптимізації системи державних доходів, 

досконала реалізація якої є неможливою через мінливість процесів як всередині 

країни, так і за її межами. Це зумовлює необхідність періодичного перегляду 

підходів до формування та реалізації політики державних доходів і витрат. 

Водночас вкрай необхідним є побудова оптимальної системи державних 

витрат, що дозволить виконати усі задачі, які постають перед державою на 

певному етапі історичного розвитку. 

Водночас, необхідно брати до уваги євроінтеграційні процеси, у яких 

Україна бере активну участь, тому на сучасному етапі законодавча гілка влади 

зорієнтована на гармонізацію національного законодавства із законодавством 

ЄС. При цьому вкрай важливо зважати на позитивний досвід європейських 

країн у досліджуваній сфері, але не варто механічно імплементувати його у 

вітчизняну практику. Потрібно попередньо вивчати вплив запроваджуваних 

змін на механізм формування державних доходів і реалізації державних витрат, 

адже на сучасному етапі фіскально-економічна система України недостатньо 

раціональна [106]. Науковці зазначають, що в державах з соціально-

орієнтованою економікою фіскальна політика держави є наслідком тривалої 

еволюції, яка відбувається під впливом низки об’єктивних обставин: рівня 

економічного розвитку та добробуту населення країни; технічних можливостей 

органів державної влади, залучених до формування та реалізації фіскальної 

політики держави; загального рівня правової культури і правової свідомості 

населення країни [106]. На жаль, нині в Україні окреслені показники 

перебувають не на належному рівні. 

Певною особливістю національної фіскальної політики, зокрема однієї з її 

складових – політики державних доходів, є надання податкових преференцій. 

Зазвичай в Україні пільги надають підприємствам з гіршими показниками 

діяльності або тим, чиї інтереси лобіюють певні структури або окремі особи. 

Тобто держава підтримує неефективні суб’єкти господарювання для того, щоб 

зберегти робочі місця та забезпечити бодай мінімальні фіскальні надходження 

завдяки включенню окремих податків у ціну виробленої продукції або надає 
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перевагу заангажованим суб’єктам господарювання. Проте така практика є 

дещо негативною, адже держава гальмує ініціативу сумлінних платників 

податків, спричиняє невиправдане скорочення бюджетних надходжень [381], а 

також знешкоджує віру членів суспільства щодо рівних можливостей та 

перспективи розбудови правової держави, яка здатна забезпечити інтереси усіх, 

а не лише обраних.  

Окрім того, запроваджуючи практику невиправданого звільнення від 

податкових платежів окремі підприємства, держава збільшує податковий тягар 

для інших, що стимулює керівників вишукувати можливості отримати пільги 

замість того, щоб підвищити ефективність діяльності підприємства. Можливість 

використання пільг досить часто трансформується в механізм ухилення від 

сплати податків і стимулює тінізацію економіки. Це можна визначити як 

корупційний ризик, адже особи, які отримали пільги від держави щодо 

нарахування та сплати податків, свідомо погоджуються на укладання фіктивних 

контрактів, унаслідок чого їх контрагенти мають нібито законні підставі 

зменшити базу оподаткування або взагалі ухилитися від сплати податків.  

Після запровадження податкових пільг формується ситуація, за якої одні 

суб’єкти цілком законно ухиляються від сплати податків, інші – накопичують 

недоїмки, а треті – є сумлінними платниками, які несуть на собі увесь 

економічний тягар та відчувають несправедливість з боку держави, як наслідок 

своєї правової поведінки. Саме третя група суб’єктів стають 

неконкурентоспроможними та вимушені залишити ринок чи перейти на бік 

тих, хто ухиляється від виконання обов’язку щодо сплати до бюджету 

обов’язкових платежів. Це обумовлює ланцюгову реакцію – третя група 

суб’єктів поступово перетворюється на четверту групу – ті, хто поповнює 

ряди тіньового сектору економіки і тим самим, відбувається подальше 

скорочення надходжень до державного бюджету. Відповідно до статистичних 

даних, звільнення від оподаткування значної кількості суб’єктів призводить до 

значного невиконання бюджету за доходами.  
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Отже, зазначений підхід до надання пільг призводить до виникнення 

загальних суспільних втрат [410], що зумовлює доцільність його тимчасового 

характеру. До того ж пільгам має бути властива прозорість, конкретність та 

контрольованість з боку органів державної влади. 

Нині в Україні також наявні певні тенденції реформування системи 

державних надходжень у напрямі бюджетної децентралізації. Зокрема, 

відбулося суттєве скорочення переліку податків як державного, так і 

місцевого рівнів. Реформування системи регулювання державних доходів і 

витрат відбувається вкрай непослідовно, що зумовлено нестабільністю 

податкового і бюджетного законодавства.  

Часті зміни податкового та бюджетного законодавства за відсутності 

єдиної науково обґрунтованої концепції розбудови системи державних 

надходжень та витрат – це не лише практична, а й серйозна наукова проблема, 

яка вимагає негайного розв’язання. 

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до посилення ролі 

уряду в регулюванні національної економіки через фінансову систему, тобто 

здійснюються витрати на програми по соціальному забезпеченню, на 

підтримку середнього рівня доходів, охорону здоров'я, освіту і так далі. Проте 

із самого початку уряд України впроваджує політику високого рівня 

оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб. Це є одним з негативних 

явищ у національній економічній системі, що заважає її активному розвитку. 

Зазначений підхід породжує поступальний розвиток тіньової економіки, що, в 

свою чергу, створює перепони реалізації політики державних доходів. Від 

ефективності формування та реалізації Урядом України фіскальної політики 

держави залежить благополуччя не лише кожного мешканця країни, а й 

держави в цілому. 

З огляду на сучасні соціально-економічні процеси в нашій державі, 

Україні вкрай необхідно побудувати ефективну систему адміністративно-

правового комплексного регулювання державних надходжень та витрат. Це 

стимулюватиме суспільний розвиток і економічне зростання. У процесі 
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розроблення такої системи необхідно враховувати особливості наявної 

економічної ситуації та перспективні плани розвитку суспільства. 

 

 

2.3. Фактори, що впливають на фіскальну політику в Україні 

 

Фіскальна політика визначає структуру та склад державного бюджету, 

засоби його оптимізації, принципи збалансованості доходів і видатків, а також 

процедури їх формування та використання, що забезпечує формування 

бюджетної системи держави, правових засад і характеру взаємовідносин між 

окремими її ланками. Потреба у формуванні ефективної фіскальної політики 

держави в умовах системної перебудови суспільства нині набула актуальності. 

Фіскальну політику потрібно формувати з урахуванням особливостей 

соціально-економічних процесів, що виникають у процесі інтеграції української 

економіки в міжнародний ринок, а також чинників об’єктивного порядку, які 

впливають на економічні процеси і визначають кінцевий результат реалізації 

фіскальних механізмів. Варто мати на увазі, що фіскальна політика не завжди 

спроможна задовольнити всі вимоги економіки країни, а також не завжди дає 

змогу ефективно та повною мірою акумулювати фінансові ресурси, і 

перерозподіляти їх на відповідні потреби. Це призводить до гальмування темпів 

надходження інвестицій, і гальмує процес економічного зростання. З огляду на 

це, впровадження найбільш ефективних методів мобілізації доходів та їх 

розподіл за окремими напрямами державних витрат, обов’язково має 

ґрунтуватись на виявленні та аналізуванні низки різноманітних факторів, які 

впливають на фіскальну політику в Україні. 

Термін «фактор» має досить широку сферу вживання. У тлумачних 

словниках його визначено так: 

– суттєва обставина у будь-якому процесі або явищі [226]; 

– умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища, чинник [354]; 
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– рушійна сила, причина будь-якого процесу, явища [266, с. 311]; 

– рушійна сила, причина будь-якого процесу, що зумовлює його або 

визначає його характер [382, с. 1347]. 

Беручи за основу наведені тлумачення, науковці обґрунтовують власні 

підходи до визначення дефініції зазначеної категорії. Так, Н. В. Кузьміна 

зауважує, що фактор – це об’єктивна причина, яка зумовлює певне явище та 

основна рушійна сила, що призводить до тих чи інших результатів [159]. Також 

фактор тлумачать як чинник, що визначає природу і побудову шуканого об’єкта 

дослідження, можливі причини відмінностей на рівнях об’єкта 

дослідження [102]; спонукальна сила певного процесу чи явища [60, с. 1526]; 

основна внутрішня та зовнішня причина, яка зумовлює певне явище [245]; 

підвищення рівня якості явища, що підлягає корекції чи регуляції в межах 

певного процесу [345]. 

Узагальнивши наявні тлумачення поняття «фактор», наведені у словниках 

та обґрунтовані науковцями, а також враховуючи мету нашого дослідження, що 

полягає в побудові ефективної фіскальної політики, ми пропонуємо визначити 

фактор як чинник, який зумовлює специфічні модифікації процесу (явища), що 

перебуває або перебував під його впливом. Комплекс таких чинників та їх 

вплив на результати реалізації фіскальної політики є предметом нашого 

дослідження в цьому підрозділі. 

Нині в науковій літературі чимало уваги приділяють дослідженню 

різноманітних чинників, які певною мірою впливають на фіскальну політику 

держави. Значна кількість таких факторів зумовлює потребу в їх систематизації 

та класифікації, що значно полегшить процес їх аналізування. 

Усі фактори, які впливають на фіскальну політику держави, традиційно 

розподіляють за двома критеріями: місцем походження – зовнішні та 

внутрішні; механізмом впливу – об’єктивного та суб’єктивного характеру. 

Нижче пропонуємо розглянути їх більш детально. 

Внутрішні фактори є досить різноманітними. За характером вони можуть 

бути: соціальними, тобто пов’язаними з підвищенням ефективності праці та 
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добробуту населення країни загалом; економічними, тобто здатними впливати 

на макроекономічні процеси у сфері суспільного виробництва; політичними, 

пов’язаними із забезпеченням обороноздатності держави, а також 

підтриманням внутрішнього правопорядку, вдосконаленням системи державної 

влади. 

До зовнішніх факторів передусім потрібно зарахувати залежність від 

економічних взаємовідносин з іншими державами зокрема з питань постачання 

палива, сировини, матеріалів, обміну технологіями; експортні можливості самої 

держави, ступінь інтеграції у світові економічні системи тощо [404].  

Розподіл факторів на внутрішні та зовнішні є досить умовним, оскільки 

вони тісно взаємопов’язані. Взаємозалежність між внутрішніми та зовнішніми 

чинниками, що безпосередньо або опосередковано впливають на фіскальну 

політику, ступінь їх зв’язку залежать від того, як саме ці чинники сприяють 

зростанню ВВП, виконанню запланованих обсягів державних надходжень, а 

також оптимальному розподіленню фінансових ресурсів та ефективному їх 

використанню. 

Внутрішні фактори завжди зумовлюють виникнення чинників 

об’єктивного характеру, які залежать від особливостей дії економічних законів. 

Основними серед них є динаміка ВВП, а також купівельна спроможність 

населення. Рівень ВВП перебуває в кореляційній залежності з обсягом чистих 

податків, які вилучають з національного виробництва. Так, збільшення обсягу 

податкових надходжень призводить до зменшення ВВП та втрати купівельної 

спроможності економіки; зменшення обсягу податкових надходжень провокує 

зворотний ефект – збільшення ВВП та підвищення купівельної спроможності 

економіки. Такі зміни є результатом дії вмонтованих стабілізаторів – 

економічних механізмів, дія яких постійно спрямована на автоматичне 

пом’якшення циклічних коливань, тобто без спеціальних державних рішень. 

Пояснити це досить просто: більшість податків залежить від доходу, а тому 

вони змінюються пропорційно до зміни ВВП, навіть за стабільних податкових 

ставок і рівнів трансфертів. Чисті податки, які вилучають з економіки, 
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означають втрату її купівельної спроможності. Таким чином, під час 

збільшення рівня інфляції в державі доцільно збільшувати величину 

податкових зобов’язань. Якщо в державі спостерігається скорочення темпів 

виробництва, то з метою стимулювання споживчого попиту необхідно 

зменшувати обсяг податкових зобов’язань. Отже, автоматична залежність 

чистих податків від ВВП відіграє важливу роль в стабілізації економіки.  

Варто пам’ятати, що ефективність проаналізованого механізму можлива 

лише в умовах упровадження прогресивної системи оподаткування, за якої 

рівень податкових ставок зростає за певною шкалою залежно від рівня 

зростання доходів. Саме тому, в разі зростання ВВП податки збільшуються 

швидше, ніж доходи. Наслідком економічного спаду є зменшення ВВП, 

скорочення прибутків суб’єктів підприємництва та зниження доходів фізичних 

осіб, що призводить до зменшення податкових надходжень, уповільнення 

оборотності коштів і бюджетного дефіциту. Прогресивна система 

оподаткування в період інфляційної стабільності спричиняє втрату потенційної 

купівельної спроможності, а в періоди уповільнення економічного росту – 

забезпечує мінімальні наслідки для купівельної спроможності населення. 

У таких умовах держава за рахунок збільшення цільових бюджетних 

асигнувань компенсує витрати приватного сектору, допомагаючи підтримувати 

процес відтворення на рівні, що допомагає економіці не перейти до фази 

невідворотної кризи. Таким чином, у період економічного спаду держава 

відіграє стабілізаційну роль та обмежує глибину циклічного спаду, що є 

бажаним у контексті економічної стабільності. Проте до планування зазначених 

заходів необхідно підходити досить виважено, враховувати потреби тієї ланки 

господарювання, на яку запланований вплив, а також дію економічних законів, 

які об’єктивно регулюють кожний процес в економіці. Зневажаючи такі вимоги 

неможливо досягнути ефективності при плануванні та реалізації фіскальної 

політики держави. 

У сучасних розвинутих країнах застосовують, окрім наведених вище, 

безліч вбудованих стабілізаторів, серед яких субсидіювання, санація, соціальна 
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допомога, страхування від безробіття, фінансова підтримка найбільш 

постраждалих галузей та сприяння розвитку перспективних, на умовах участі в 

розподілі прибутку. Ці стабілізатори, а також система допомоги через 

безробіття і різних соціальних виплат, програми з підтримки малозабезпечених 

верств населення перешкоджають різкому скороченню загального попиту 

навіть в періоди економічного спаду. У періоди підйому, зазначені виплати або 

припиняють, або зменшують, що стримує сукупний попит. Таким чином, 

стабілізатори нівелюють проблему тривалості часового лага (періоду 

запізнення) дискреційної політики, тобто уповільнення різкого скорочення 

попиту в умовах раптового виникнення негативних змін в економіці країни, 

оскільки вони (стабілізатори) функціонують без прямого втручання 

парламенту. 

За умов надання переваги вмонтованим стабілізаторам, зміни в рівнях 

бюджетних витрат і податків фактично відбуваються без використання 

додаткових урядових заходів. Окрім того, вони можуть пом’якшити циклічність 

економічного розвитку і скоротити амплітуду коливань ділової активності. 

Однак не можна розраховувати лише на дію таких стабілізаторів. Доцільним є 

оптимальне поєднання дії вмонтованих стабілізаторів із заходами дискреційної 

політики [119]. Причому роль держави полягає в тому, щоб максимально 

оптимально вмонтовувати в економіку певну систему податків і трансфертних 

платежів з метою підвищення рівня стабілізаційної ефективності. 

Зазначимо, що особливості застосування трансфертів також залежать від 

динаміки ВВП: за негативної динаміки їх обсяг має збільшуватись задля 

підвищення купівельної спроможності економіки, а за позитивної – 

зменшуватись. 

З 2015 р., згідно з БК України, почали застосовувати такі міжбюджетні 

трансферти: базова дотація (для горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій); субвенції на здійснення державних програм 

соціального захисту; додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих 

бюджетів унаслідок надання пільг, встановлених державою; субвенція на 
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виконання інвестиційних програм (проектів); освітня субвенція; субвенція на 

підготовку робітничих кадрів; медична субвенція; субвенція на забезпечення 

медичних заходів окремих державних програм і комплексних заходів 

програмного характеру; субвенція на фінансування заходів соціально-

економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 

спостереження; субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної та 

торфодобувної промисловості й утримання водовідливних комплексів у 

безпечному режимі на умовах співфінансування (50 %); інші додаткові дотації 

та субвенції [52].  

Загальна тенденція залежності динаміки ВВП та розміру трансфертів має 

екстраполюватись на їх окремі різновиди. Однак в Україні можна спостерігати 

протилежну ситуацію – ВВП скорочується разом з видами та обсягами 

соціальних трансфертів. Так, чинним законодавством передбачено скорочення 

виплат через безробіття під час зростання виробництва і їх збільшення під час 

його падіння. Однак на практиці ця норма не реалізується. Якщо у 2012 р. [281] 

до таких виплат через безробіття належало чотири види допомоги (з безробіття, 

зокрема одноразова виплата для організації безробітним підприємницької 

діяльності; через часткове безробіття; матеріальна допомога в період 

професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації 

безробітного; на поховання в разі смерті безробітного або особи, яка 

перебувала на його утриманні), то сьогодні залишилось лише два види 

(допомога з безробіття, зокрема одноразова виплата для організації безробітним 

підприємницької діяльності; допомога на поховання в разі смерті безробітного 

або особи, яка перебувала на його утриманні). 

Наведену вище ситуацію можна пояснити тим, що розширення видатків 

бюджету як метод антикризової фіскальної політики (через стимулювання 

попиту) в українських реаліях є неефективним, оскільки видатки і так надмірні. 

З огляду на це, більш оптимальним є розширення сукупного попиту через 

зниження податків з одночасним скороченням державних витрат, що дасть 

змогу уникнути надмірного дефіциту державного бюджету. Також необхідно 
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враховувати особливості вітчизняної економіки з її значними структурними 

деформаціями, і під час проведення такої політики намагатися не допустити 

нового спалаху інфляції за рахунок проведення структурних реформ і 

стимулювання виробництва.  

Під час формування та реалізації фіскальної політики в Україні в умовах 

проведення економічних реформ необхідно враховувати не лише базові 

принципи макроекономіки, а й причини трансформаційних змін, а також 

пріоритети фіскальної політики, які є бажаними на певному етапі розвитку 

економіки країни. Варто пам’ятати, що вмонтовані стабілізатори не усувають 

причини циклічних коливань рівноважного ВВП навколо його потенційного 

рівня, а лише обмежують розміри цих коливань, саме тому вбудовані 

стабілізатори економіки зазвичай поєднуються із засобами дискреційної 

фіскальної політики уряду, що спрямовані на забезпечення повної зайнятості 

ресурсів [3]. 

Ще одним об’єктивним чинником, який впливає на фіскальну політику в 

Україні, є глобалізація фінансових ринків і збільшення мобільності факторів 

виробництва. Він одночасно полегшує й ускладнює процес економічного 

розвитку, породжуючи нові проблеми та задачі у фіскальній сфері. Зазначений 

фактор зорієнтовує фіскальну політику на створення вигідних умов для ведення 

бізнесу, адже міжнародна конкуренція поступово переміщується з цінової 

сфери у сферу національних умов виробництва та інформаційних переваг. До 

того ж глобалізація зумовлює суттєву конкуренцію між податковими 

системами різних держав, що спрямована на залучення до національної 

економіки додаткових факторів виробництва. Це пов’язано з тим, що провідні 

корпорації, приймаючи рішення про розміщення власних підприємств у 

конкретній країні, намагаються не лише скоротити витрати, пов’язані 

безпосередньо з виробництвом товарів та доставкою до споживача, а й 

оптимізувати розмір податкових платежів. Тому, здійснюючи адміністративно-

правове регулювання фіскальної політики держави, необхідно віддавати 

перевагу створенню привабливих і стабільних умов оподаткування для тих 
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іноземних суб’єктів господарювання, які розміщують власні виробництва на 

території України. Такий підхід надає певні переваги, серед яких: створення 

додаткових робочих місць, збільшення податкових надходжень, формування 

позитивного іміджу держави на міжнародному ринку інвестицій тощо. 

Важливим наслідком глобалізації фінансових ринків стала поява головного 

фактора міжнародної конкурентоздатності – людського потенціалу, що вимагає 

від держави значних інвестицій в науку та освіту. Саме тому нині необхідним є 

створення найбільш сприятливих умов для розвитку високотехнологічної освіти 

та науки, а також упровадження системи стратегічних пріоритетів у витрачанні 

державних коштів, що базується на підтримці конкурентних переваг 

національної економіки. 

Варто погодитись з тими науковцями, які стверджують, що найбільш 

суттєвими факторами суб’єктивного порядку, які впливають на формування 

фіскальної політики держави, є такі [87]: 

– нестабільність і внутрішня суперечливість податкового законодавства, 

що не дають змогу фіскальній політиці виконувати роль автоматичного 

стабілізатора економіки. Однак розроблення дискреційних заходів не враховує 

наявність часових лагів, і зводить ефективність фіскальної політики до нуля; 

– надмірна фіскальна орієнтація податкової системи і надто високі 

видатки бюджету призводять до того, що фіскальна політика завжди буде 

орієнтована на вилучення фінансового ресурсу з корпоративного сектору [252]; 

– високий рівень податкового навантаження на бізнес. В умовах 

відсутності сталих фіскальних традицій і низького рівня віддачі бюджетних 

витрат, високе податкове навантаження стримує підприємницьку активність та 

сприяє розвитку тіньового сектору економіки; 

– значне соціальне навантаження на фонд оплати праці, що спричиняє 

тінізацію заробітної плати і поширення практики виплат її «у конвертах»; 

– низька ефективність податкової системи, яка зумовлює поширення 

фактів ухилення від оподаткування; 
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– неефективна політика витрачання бюджетних коштів – відсутність 

належного регулювання процесу витрачання коштів призводить до того, що на 

фоні затримок у фінансуванні захищених видатків бюджету окремі державні 

структури здійснюють закупівлю товарів розкоші; 

– складність системи адміністрування, що зумовлює високу собівартість 

збирання податків і запровадження додаткових адміністративних обмежень; 

– нераціональний розподіл податків між державним і місцевими 

бюджетами, що зумовлює хронічну дотаційність останніх та обмежує 

фінансову свободу місцевих органів влади; 

– наявність значної кількості соціальних пільг і безсистемне їх надання, а 

також відсутність пільг інвестиційного спрямування;  

– вплив політичної компоненти на прийняття економічних рішень, а 

також несформованість більшості державних інститутів, що є наслідком 

руйнування старої державної системи та повільної розбудови нової; 

– бідність населення, яка виключає ймовірність формування заощаджень і 

обмежує можливість збільшення запасів національного капіталу [351];  

– високий рівень корупції у сфері державних закупівель – хронічна 

практика проведення тендерів з одним учасником та закупівлі товарів і послуг 

за завищеними цінами спричиняють втрату значного обсягу бюджетного 

ресурсу і збільшення частки тіньової економіки; 

– відсутність ефективної системи контролю за витрачанням бюджетних 

коштів – попри проведення реформ у системі державного контролю за 

витрачанням бюджетних коштів, кардинально поліпшити ситуацію не вдалося, 

а розширення компетенції Держаудитслужби України та створення підрозділів 

внутрішнього аудиту не забезпечило очікуваного результату; 

– відсутність взаємодії органів контролю з населенням країни (через 

засоби масової інформації та громадські організації, що здійснюють моніторинг 

витрачання бюджетних коштів) [252].  

Складність вибору і дотримання єдиного вектора фіскальної політики в 

Україні зумовлена дією ще одного фактора суб’єктивного характеру – 
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необхідності врахування офіційної думки представників Світового банку та 

МВФ. Фахівці зазначених структур дають рекомендації з урахуванням досвіду 

економічно розвинених країн, проте без урахування специфіки становлення і 

розвитку української державності. Загальновідомо, що застосування 

інструментів фіскальної політики обов’язково має враховувати реальний стан 

національної економіки, оскільки без цього неможливо спрогнозувати наслідки 

змін у фіскальній політиці не лише за довгостроковий, а й за короткостроковий 

період. Попри наявність багатьох дестабілізуючих факторів, унаслідок 

реформування в напрямі сприйняття вимог МВФ і гармонізації вітчизняного 

податкового законодавства з європейськими засадами податкового 

регулювання, фіскальна політика в сучасній Україні продовжує 

вдосконалюватися і сприяє відновленню підприємницької та інвестиційної 

активності, що зумовлює стабілізацію та підвищення рівня життя населення 

держави. 

Зауважимо, що фактори суб’єктивного характеру, які негативно 

впливають на фіскальну політику України, не мають постійного характеру і 

можуть бути нейтралізовані шляхом вжиття певних організаційних заходів.  

До таких заходів належить необхідність вдосконалення контрольно-

ревізійної роботи, зокрема за допомогою: орієнтування контрольних і 

правоохоронних підрозділів на виявлення схем ухилення від оподаткування 

(24 % опитаних), їх руйнування (38 % опитаних) та відшкодування завданих 

державі збитків (19 % опитаних) як головної мети діяльності; орієнтування її на 

несумлінних платників (61 % опитаних) (Додаток Д). Зазначений напрям має 

важливе значення, оскільки дає змогу послабити надмірний тиск на сумлінних 

платників, що стримує розвиток підприємств і знижує підприємницьку 

ініціативу. Несумлінні платники потребують підвищеної уваги як шляхом 

застосування профілактичних заходів зі зменшення ризику несплати податків, 

так і використання більш жорстких та дієвих механізмів правозастосування. 

Активізація такої діяльності та переведення платників з групи несумлінних до 
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сумлінних платників податків надасть можливість без посилення податкового 

тиску на тих, хто і так платить, збільшити доходи бюджету. 

Крім цього, необхідно підвищити ефективність роботи з податковим 

боргом з метою недопущення виникнення нового. Погашення податкового 

боргу є одним із основних резервів поповнення державного бюджету в умовах 

проведення податкового стимулювання. Також потрібно орієнтувати діяльність 

відповідних органів на підвищення ефективності протидії правопорушенням, 

пов’язаним з ПДВ (наприклад, фіктивне відшкодування ПДВ, зловживання під 

час відшкодування в найкоротші строки законно створеного від’ємного 

значення ПДВ тощо), відтоком капіталів за кордон та застосуванням схем 

мінімізації податкових зобов’язань [229].  

Незавершені трансформаційні економічні процеси, досить низькі 

стандарти життя, наявні процеси перерозподілу власності, неналежне 

виконання державними органами влади власних обов’язків, проблеми у сфері 

судочинства, корупційні дії посадовців, часта зміна урядів – ці та інші фактори 

значно ускладнюють застосування антикризових заходів, спрямованих на 

подолання деструктивного впливу суб’єктивних факторів на фіскальну 

політику України. Однак їх подолання також є реальним. Для цього необхідно 

розробити та затвердити оптимально збалансовану програму антикризових 

заходів на період 2017–2020 років. У ній мають бути передбачені основні 

напрями національної фіскальної політики з урахуванням дії економічних 

законів, важелів протидії деструктивним чинникам, зокрема суб’єктивного 

характеру, а також враховані найімовірніші методи запозичення коштів для 

покриття дефіциту державного бюджету. Крім цього, слід передбачити 

обов’язкове проведення попередньої експертної оцінки організаційних заходів, 

здійснення яких заплановано з метою виявлення можливих способів впливу 

злочинних угруповань на фінансову систему держави, а також проведення 

антикорупційної експертизи кожного закону, який регулює суспільні відносини 

у сфері формування та реалізації політики державних доходів та політики 

державних витрат. Необхідність запровадження антикорупційної експертизи 
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обумовлена наявністю у нормативно-правових актах, які регулюють 

досліджувані суспільні відносини корупційних складових, що досить активно 

сьогодні використовуються службовими особами, особливо під час реалізації 

політики державних витрат. Адже бюджетні кошти в сучасних умовах доволі 

активно привласнюються та використовуються не за цільовим призначенням, 

що неможливо без включення корупційного механізму у зазначену діяльність. І 

цьому сприяє не лише суб’єктивний аспект, але й особливості чинного 

законодавства, у якому вже закладено окремі прогалини, що надають змогу 

вчинювати корупційні правопорушення саме в цій сфері.  

На обрання конкретних методів регулювання фіскальної політики та 

визначення їх співвідношення впливає чимало факторів, серед яких: зміст 

фіскальної політики та господарська кон’юнктура; економічна і соціальна 

ситуація в державі; ступінь загострення соціальних протиріч, які виникають у 

суспільстві тощо. Визначаючи сукупність та співвідношення методів 

формування державних доходів потрібно також враховувати специфіку 

кожного з них. Так, вибір конкретного механізму нарахування податків і 

податкових пільг може позитивно вплинути на розвиток суспільного 

виробництва, вдосконалення його галузевої та територіальної структури, 

створення потрібних інфраструктурних об’єктів, регулювання доходів різних 

соціальних груп населення тощо. У процесі використання державних позичок 

необхідно пам’ятати, що вони мають бути спрямовані не лише на покриття 

бюджетного дефіциту, а й на забезпечення різноманітних капітальних витрат, 

особливо щодо інвестування державного сектору економіки.  

Одним з екстрених методів, який держава застосовує в разі необхідності 

акумулювати доходи, є паперово-грошова або кредитна емісія. Проте цей захід 

постає досить екстремальним, адже будь-яка емісія,  зумовлена прагненням 

покрити бюджетний дефіцит, а не об’єктивними економічними процесами, та 

запроваджена з довгостроковою перспективою, провокує стрімку інфляцію та 

поступальне погіршення економіко-політичної ситуації. Тому застосовувати 

зазначений метод доцільно лише  у виняткових випадках та короткостроково. 
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Таким чином, кредитна емісія є небажаним засобом регулювання фіскальної 

політики держави, на відміну від випуску позик. Водночас позики також 

можуть прискорювати інфляційні процеси, хоча вони протікають не так 

швидко, як під час проведення емісії. 

Отже, на формування сучасної фіскальної політики України та 

ефективного механізму реалізації її тактичних і стратегічних цілей спрямована 

низка зовнішніх і внутрішніх факторів об’єктивного та суб’єктивного 

характеру. З огляду на це, завдання, які визначають стратегічні напрями та 

орієнтири фіскальної політики, необхідно формувати з урахуванням зазначених 

факторів. Вище ми проаналізували низку факторів, які на сучасному етапі 

впливають на результативність реалізації фіскальної політики в Україні. 

Врахування зазначених факторів дає змогу обрати шлях розвитку фіскальної 

політики, який здатний забезпечити: 

– умови для розвитку та підтримки національної економіки; 

– залучення додаткових фінансових резервів для впровадження 

антикризових і соціальних програм держави, забезпечення компенсації втрат 

доходів бюджету від зниження росту економіки, а також заходів податкового 

стимулювання; 

– розвиток стратегічно важливих для держави галузей економіки – 

енергетики, сільського господарства, будівництва. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У цьому розділі акцентовано на тому, що термін «фіскальна політика» 

має досить широку сферу застосування, що обумовлює її різноманітний зміст. 

Усі енциклопедичні тлумачення досліджуваного поняття умовно поділяються 

на ті, де фіскальну політику ототожнюють з діяльністю щодо формування 
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державного бюджету, та ті, де її ототожнюють з діяльністю з формування та 

використання коштів державного бюджету. Проте ототожнення фіскальної 

політики держави лише з діяльністю щодо формування державного бюджету, 

зокрема, її податковою складовою, є дещо помилковим підходом, адже шляхи 

наповнення бюджету є не лише податки, а й інші джерела. Крім того, процес 

формування державної казни безпосередньо пов’язаний із видатками. Наукові 

визначення фіскальної політики зосереджуються у двох напрямах: 

1) особливості формування дохідної та визначення видаткової складових 

державного бюджету, як процесу формування та використання суспільного 

продукту; 2) надмірна деталізація заходів, що здійснюються в межах фіскальної 

політики та чітке формулювання цілей, яких прагне досягти держава за 

результатами її реалізації. 

Визначено, що фіскальну політику держави формують політика 

державних витрат та політика державних доходів. Державними доходами є: 

1) податкові надходження (загальнодержавні та місцеві податки та збори), 

2) неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької 

діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності, інші неподаткові надходження), 3) інші надходження 

на безповоротній основі (доходи від операцій з капіталом та трансферти). 

До державних витрат відносяться: 1) видатки бюджету (кошти, 

спрямовані на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним 

бюджетом); 2) бюджетні кошти, які спрямовуються на погашення державного 

боргу; 3) кредити, які надаються з бюджету; 4) бюджетні кошти, які 

розміщуються на депозитах; 5) бюджетні кошти, які спрямовуються на 

придбання цінних паперів. Державні витрати порівняно з державними 

видатками більш суттєво впливають на досягнення макроекономічної 

стабільності, яку можна регулювати не лише за допомогою державних програм, 

а також використовуючи інші форми розміщення коштів, які становлять 

державні надходження.  
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Основою зміцнення фіскальної політики держави і забезпечення 

макроекономічної стабільності, на нашу думку, є формування оптимального 

набору елементів кожної з визначених її складових, з урахуванням відповідних 

функцій (економічного регулювання, фіскальної, підтримання належного рівня 

доходів бюджету, алокаційної тощо) та з дотриманням її принципів 

(самоорганізації, нелінійності, раціональності централізації та децентралізації, 

соціальної справедливості, стабільності, розмежування витратних повноважень 

між різними органами центральної та місцевої влади, економічної ефективності 

та соціальної справедливості тощо). Водночас при розробленні окремих заходів 

у межах фіскальної політики потрібно обов’язково враховувати, що попри 

зовнішню самостійність, усі компоненти фіскальної політики перебувають в 

кореляційній взаємозалежності. Тому маніпулювання одним із компонентів 

обов’язково вплине на інші. 

Стратегічною ціллю фіскальної політики держави є формування 

збалансованого обсягу публічних фінансів, планування та реалізація 

оптимального обсягу державних витрат, спрямованих на досягнення 

максимально ефективного та гармонійного розвитку українського суспільства.  

Визначено, що розвиток фіскальної політики сучасної України відбувався 

під час зміни адміністративно-територіального устрою країни, рівня її 

соціально-економічного розвитку та загалом функцій, які повинна виконувати 

держава. Крім того, постійно вишукувались шляхи удосконалення податкової 

політики та підходи до оптимізації витрат державного бюджету. 

Запозичувались підходи до формування фіскальної політики економічно-

розвинутих країн світу, але такий підхід не надав позитивного ефекту та навіть 

призвело до гальмування процесу становлення національної економіки, адже не 

було враховано одну  з особливостей українського суспільства – відносний 

правовий нігілізм. Тому розпочавши з високого рівня податкових ставок та 

надвисокого податкового тягаря, держава перейшла до зменшення податків та 

оптимізації пільг, а також децентралізації політики державних надходжень та 

державних витрат. Отже, фіскальну політику Україні часів становлення 
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незалежності реалізовували за відсутності цілісної концепції її реалізації в 

умовах переходу економічних відносин від командно-адміністративних методів 

управління до госпрозрахункових ринкових форм господарювання, що 

призвело до кризових явищ у механізмі розподілу фінансових ресурсів 

мільйонів громадян на користь держави. 

Поштовхом до реформування концептуальних підходів до фіскальної 

політики стала зміна моделі державного регулювання економіки з моделі 

багатопланового державного регулювання економіки, а потім моделі 

обмеженого державного втручання в економічні процеси до започаткованої у 

2016 р. моделі бюджетної децентралізації. 

Наголошено, що з метою забезпечення фінансової стабільності та 

подальшого економічного зростання необхідно концептуально переосмислити 

напрями фіскальної політики України, адже її провадження в Україні не завжди 

вдало відбувалося внаслідок труднощів перехідного періоду. Її низька 

ефективність зумовлена багатьма обставинами, серед яких: непослідовність 

економічної політики (38 % опитаних), мінливість пріоритетів (47 % опитаних), 

слабкість основних складових ринкової інфраструктури (11 % опитаних), 

монополізм виробників (25 % опитаних), а також незадовільна якість 

адміністративно-правового регулювання в зазначеній сфері (39 % опитаних) 

(Додаток Д). У сучасних умовах фіскальна політика має бути зорієнтована на 

посилення правового захисту майнових інтересів суб’єктів господарювання, 

стимулювання підвищення ефективності виробництва та ділової активності 

підприємців, справедливий розподіл та ефективне використання бюджетних 

надходжень. Такий підхід дасть змогу суттєво збільшити надходження 

грошових коштів до бюджетів різних рівнів, а також забезпечить їх належне 

використання з метою ефективного виконання державою своїх функцій. Проте 

необхідно брати до уваги євро інтеграційні процеси, у яких Україна бере 

активну участь, тому на сучасному етапі законодавча гілка влади зорієнтована 

на гармонізацію національного законодавства із законодавством ЄС. При цьому 

вкрай важливо зважати на позитивний досвід європейських країн у 
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досліджуваній сфері, але не варто механічно імплементувати його у вітчизняну 

практику. 

Доведено, що з моменту проголошення незалежності України та її 

переходу до ринкової моделі економіки розвиток фіскальної політики 

характеризується стабільними позитивними результатами, внаслідок чого вона 

поступово перетворюється на потужний засіб регулювання національної 

економіки. Проте поверхові зміни не забезпечуватимуть стабільне економічне 

зростання та соціальний розвиток. Досягнення зазначеного результату можливе 

лише за умови проведення глобальних систематичних змін, зорієнтованих на 

довгострокову перспективу, з врахуванням інтересів усіх членів суспільства.  

Фактори, що впливають на фіскальну політику в Україні, це чинники, які 

зумовлюють специфічні модифікації формування та реалізації фіскальної 

політики України. На формування сучасної фіскальної політики в Україні та 

ефективного механізму реалізації її тактичних і стратегічних цілей спрямована 

низка зовнішніх і внутрішніх факторів об’єктивного та суб’єктивного 

характеру, що обумовлює необхідність їх урахування під час визначення 

стратегічних напрямів та орієнтирів фіскальної політики. Надзвичайно 

важливою є взаємозалежність між зазначеними групами факторів, ступінь 

зв’язку між якими залежать від того, як саме вони сприяють зростанню ВВП, а 

також оптимальному розподіленню фінансових ресурсів та ефективному їх 

використанню. 

Запровадженню антикризових заходів, спрямованих на подолання 

деструктивного впливу суб’єктивних факторів на фіскальну політику України 

заважає низка зовнішніх факторів, а саме: незавершені трансформаційні 

економічні процеси, низькі стандарти життя, наявні процеси перерозподілу 

власності, неналежне виконання державними органами влади власних 

обов’язків, проблеми у сфері судочинства, корупційні дії посадовців тощо. З 

цією метою вбачається доцільним розроблення збалансованої програми 

антикризових заходів на період 2017-2020 років, у якій окремим розділом 

передбачити основні напрями національної фіскальної політики з урахуванням 
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важелів протидії деструктивним чинникам, зокрема суб’єктивного характеру, а 

також враховані передбачити обов’язкове проведення попередньої експертної 

оцінки організаційних заходів, здійснення яких заплановано з метою виявлення 

можливих способів впливу злочинних угруповань на фінансову систему 

держави.
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РОЗДІЛ 3 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

3.1. Адміністративно-правове регулювання як інструмент 

формування і реалізації фіскальної політики держави та механізм його 

забезпечення 

 

Будь-яка легітимна діяльність, зокрема й у сфері реалізації фіскальної 

політики держави, ґрунтується на комплексі правових засобів, які в комплексі 

становлять механізм правового регулювання відповідної сфери суспільних 

відносин. Зазначене є свідченням актуальності теоретико-методологічного 

аналізу поняття та складових механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави. 

Із позицій семантики слово «механізм» тлумачать як: пристрій, що 

передає або перетворює рух; внутрішню будову, систему чого-небудь; 

сукупність станів і процесів, із яких складається певне фізичне, хімічне й інше 

явище [60, с. 398]. У філософії поняття «механізм» передбачає систему рухів і 

подій; пристрій, у якому чи за допомогою якого відбуваються зазначені рухи, 

визначені законами природи. Механізмом також вважають причиново-

механічну картину світу, що є протилежністю телеологічній або віталістичній. 

Із цього приводу І. Кант зауважував: якщо гіпотезою дослідження не обрати 

механізм природи, не можна досягти справжнього пізнання природи, навіть 

жодної точної науки [401].  

З-поміж юридичних підходів до визначення сутності досліджуваного 

поняття слушним видається підхід В. П. Васьковської, згідно з яким в 

юридичній літературі поняття «механізм» часто використовують під час 

вивчення широкого кола політико-правових проблем. Кожний механізм, на 
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думку дослідниці, становить високоорганізовану систему, а будь-яка система 

має власну структуру. Системі притаманна єдність елементів, що мають певні 

зв’язки між собою та визначають сутність об’єкта як цілісного явища. 

Структуру тлумачать як визначений склад компонентів (елементів) об’єкта [55, 

с. 80].  

З огляду на зміст проаналізованих понять, пропонуємо обґрунтувати 

власну позицію стосовно такої категорії, як «механізм адміністративно-

правового регулювання». Так, досліджуване поняття ґрунтується на ширшому – 

«механізм правового регулювання». Більшість науковців визначає його як 

сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюють регуляційний 

вплив на відповідні суспільні відносини. Зокрема, М. І. Кагадій зазначає, що 

механізм правового регулювання є однією з основоположних складових 

правової системи і становить комплекс правових засобів, за допомогою яких 

держава регулює поведінку суб’єктів суспільних відносин з метою узгодження 

їх з нормами права. За цих умов регуляційна дія права полягає в тому, що воно 

конструює модель обов’язкової або дозволеної поведінки різних суб’єктів 

суспільних відносин або ж забороняє певні її варіанти. Зазначене втілюють 

шляхом надання одним суб’єктам певних прав і покладання на інших певних 

обов’язків, тобто пов’язуванням їх взаємними правами й обов’язками [124, 

с. 41–42]. 

Схожий підхід до тлумачення механізму правового регулювання обстоює 

А. М. Подоляка. На думку вченого, це система всіх державно-правових 

(юридичних) засобів, за допомогою яких держава здійснює владно-розпорядчий 

вплив на суспільні відносини у відповідній сфері суспільного життя [263, с. 32]. 

Поняття «механізм правового регулювання» А. Ф. Крижанoвський 

трактує як цілісну систему правових засобів, за допомогою яких право здійснює 

упорядкування суспільних відносин [153, с. 239]. 

Проаналізувавши ці визначення, доходимо висновку, що за своїм змістом 

вони майже тотожні загальноприйнятій дефініції категорії «метод правового 

регулювання». Згідно з тлумаченням енциклопедичного юридичного словника, 
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метод правового регулювання – це спосіб впливу юридичних норм на суспільні 

відносини [59, с. 445]. 

Таким чином, обґрунтованим видається підхід О. Ф. Скакун, яка визначає 

сутність механізму правового регулювання як процесу переведення 

нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, що здійснюють за 

допомогою системи правових засобів і форм, з метою задоволення публічних і 

приватних інтересів, забезпечення правопорядку.  

З-поміж ознак механізму правового регулювання вчена виокремлює такі:  

1) є складовою механізму соціального регулювання;  

2) його правові властивості позначаються на політичному, економічному 

й інших механізмах соціального регулювання, формують цілісність правової 

реальності;  

3) є відображенням закономірностей еволюції суспільства, рівня 

розвиненості економіки, культури;  

4) має комплекс правових засобів і форм, що пов’язані між собою та 

взаємодіють, забезпечують результативний правовий вплив на суспільні 

відносини;  

5) є динамічною частиною правової системи суспільства, тобто не 

збігається з нею;  

6) його призначення полягає в приведенні в дію необхідних елементів 

правової системи;  

7) є процесом, що охоплює стадії з власними механізмами дії;  

8) разом з механізмом правового впливу забезпечує цілісність 

функціонування правової системи суспільства;  

9) визначає ступінь ефективності правового регулювання, відповідність 

поведінки учасників суспільних відносин приписам юридичних норм, їхнє 

спрямування на задоволення приватних і публічних інтересів;  

10) має кінцевою метою встановлення правозаконності та забезпечення 

правопорядку в суспільстві;  



160 
 

11) у демократичних державах діє переважно в режимі 

загальнодозвільного, диспозитивно-децентралізованого регулювання 

(ґрунтується на локально-нормативних і договірних джерелах права, що містять 

такі правові засоби, як дозвіл, заохочення, заборона, відповідальність, іноді – 

покарання, зобов’язання), а не в режимі централізованого адміністративно-

командного регулювання, властивого недемократичним правовим 

системам [349, с. 680].  

На нашу думку, саме це визначення механізму правового регулювання та 

система його ознак є оптимальними, оскільки відображають динамічність цього 

процесу, що відрізняє поняття від методів правового регулювання [327]. 

Підходи науковців до тлумачення поняття «механізм адміністративно-

правового регулювання» також не збігаються. Згідно з визначенням 

авторського колективу навчального посібника «Адміністративне право. 

Загальна та Особлива частини», механізм адміністративно-правового 

регулювання є системою адміністративно-правових засобів (елементів), за 

допомогою яких здійснюють правове регулювання (упорядкування) суспільних 

відносин у сфері державного управління [74, с. 23].  

Подібний підхід пропонує Н. О. Бедрак, а саме зазначає, що механізм 

адміністративно-правового регулювання становить систему адміністративно-

правових засобів, спрямованих на врегулювання відносин, які виникають у 

процесі задоволення публічно-правових інтересів публічними органами 

управління. Науковець уточнює, що механізм адміністративно-правового 

регулювання як спосіб реалізації відповідного адміністративно-правового 

режиму доцільно розглядати у двох аспектах: по-перше, як структурний 

елемент правового режиму; по-друге, як рушійну силу забезпечення 

відповідного режиму [31, с. 10].  

На думку Т. О. Коломоєць, механізм адміністративно-правового 

регулювання – це комплекс правових засобів, за допомогою яких здійснюють 

правове регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права [6, 

с. 13].  
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Спільною ознакою цих дефініцій є визначення механізму 

адміністративно-правового регулювання як сукупності адміністративно-

правових засобів, за допомогою яких регулюють відповідні суспільні 

відносини. Однак таке формулювання призводить до ототожнення аналізованої 

категорії з методом адміністративно-правового регулювання. З огляду на це, 

вдалішим вважаємо підхід, де акцентовано на динамічному характері (як 

процесу) механізму адміністративно-правового регулювання.  

Таку позицію обґрунтовує Л. А. Князька і зауважує, що механізм 

адміністративно-правового регулювання соціальної діяльності є способом 

організації та функціонування державних органів щодо висування 

обґрунтованих цілей, створення і розвитку регуляційної системи, спрямованої 

на досягнення цілей у соціальній діяльності державних органів. У широкому 

значенні механізм адміністративно-правового регулювання – це процес 

узгодженого впливу суб’єктів регулювання на явища навколишньої соціальної 

діяльності [140, с. 9].  

Отже, на підставі здійсненого аналізу можна сформулювати таке 

визначення механізму адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики держави: це систематичний, узгоджений процес впливу на суспільні 

відносини, що виникають, видозмінюються та припиняються у зв’язку зі 

здійсненням фіскальної політики держави, яку реалізують за допомогою 

визначеної на нормативно-правовому рівні сукупності адміністративно-

правових засобів з метою регулювання доходів і витрат держави в 

короткостроковій перспективі [327, с. 78–82]. 

У контексті досліджуваного питання потрібно акцентувати на тому, що 

механізм адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

держави, як і будь-яка інша легітимна інституція, вибудуваний за певними 

принципами.  

У юридичній енциклопедичній літературі поняття «принцип» визначено 

як основні засади, вихідні ідеї, яким притаманні універсальність, загальна 

значущість, вища імперативність; вони відображають визначальні положення 
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теорії, вчення, науки, системи внутрішнього та міжнародного права, політичної, 

державної чи громадської організації. Правовому принципу властиве 

абстрактне відображення закономірностей соціальної дійсності, що зумовлює їх 

важливу роль у структурі широкого кола явищ. Принцип є джерелом явищ або 

висновків, що співвідносяться з ним як дія з причинами або як наслідки з 

підставами [428, с. 110–111]. 

Принципи механізму адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики походять від загальних принципів адміністративно-правового 

регулювання відповідної сфери, подекуди навіть збігаються з ними. Таким 

чином, спершу доцільно проаналізувати наявні в літературі підходи до 

визначення принципів адміністративно-правового регулювання в різних сферах 

суспільного життя, а потім розглянути безпосередньо принципи 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики. 

Досліджуючи особливості адміністративно-правового регулювання 

приватної нотаріальної діяльності в Україні, К. І. Федорова доходить висновку, 

що ці принципи є об’єктивними, універсальними, необхідними 

закономірностями відносин у сфері вчинення нотаріальних дій приватними 

нотаріусами України між суб’єктом адміністративно-правового регулювання та 

керованим ним об’єктом. На думку вченої, загальними принципами 

адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності є 

такі: демократизму; законності; відповідальності органів адміністративно-

правового регулювання приватної нотаріальної діяльності, їхніх посадових осіб 

за виконання покладених на них законом обов’язків; соціальної спрямованості; 

оптимізації адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної 

діяльності; комплексності; керованості та контрольованості; гласності. Також 

виокремлено спеціальні принципи, які доповнюють загальні та відображають 

специфіку функції адміністративно-правового регулювання аналізованої 

сфери [398, с. 10].  

У межах вивчення особливостей адміністративно-правового регулювання 

підприємницької діяльності в Україні О. В. Клим доводить, що саме завдяки 
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принципам досягають відповідності адміністративно-правового регулювання 

підприємництва суспільним і приватним потребам та інтересам. Автор 

окреслює такі принципи: законності адміністративно-правового регулювання 

підприємницької діяльності; забезпечення економічної свободи, захисту 

інтересів суб’єктів підприємництва та заохочення підприємництва в процесі 

адміністративно-правового регулювання; пріоритетності прав особи та її 

інтересів; гласності у сфері адміністративно-правового регулювання 

підприємницької діяльності; відповідальності [138, с. 6]. 

На думку О. Ш. Чомахашвілі, принципи адміністративно-правового 

регулювання охорони прав на промислові зразки – це правила, основоположні 

ідеї, на підставі яких здійснюють цю діяльність. До її принципів учена 

зараховує законність, демократизм, цілеспрямованість, ефективність, 

об’єктивність, публічність, соціальну спрямованість, доступність, оптимізацію 

регулятивного впливу, конкуренцію, комплексність, контрольованість, 

централізацію та децентралізацію [420, с. 16]. 

Характеризуючи принципи адміністративно-правового регулювання 

діяльності органів протипожежної профілактики, Ю. Р. Лозинський визначає їх 

як об’єктивні, універсальні, необхідні закономірності відносин у сфері 

забезпечення пожежної безпеки, до яких належать принципи законності, 

відповідальності органів та їхніх посадових осіб за виконання покладених на 

них обов’язків, соціальної спрямованості, оптимізації, комплексності, 

керованості й контрольованості, гласності [173, с. 11]. 

Звісно, перелік наукових досліджень, у яких здійснено аналіз принципів 

механізму адміністративно-правового регулювання, не обмежується 

розглянутими вище підходами. І хоча всі вони присвячені різним сферам 

суспільного життя, погляди на механізм адміністративно-правового 

регулювання майже збігаються.  

За допомогою загальноприйнятого підходу можна сформулювати власну 

дефініцію поняття «принципи адміністративно-правового регулювання 
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фіскальної політики України»: це визначені на нормативно-правовому рівні 

основні, найголовніші та керівні засади, на яких побудована така діяльність.  

До системи ґрунтовних принципів механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави, на нашу думку, належать такі: 

законності (73 %); поєднання одноособовості та колегіальності (42 %); 

поєднання централізації та децентралізації (28 %); відповідальності (21 %); 

гласності (31 %); плановості (39 %) (Додаток Ґ) [327, с. 78–82]. 

Доцільно з’ясувати сутність складових механізму адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики держави.  

Нині в юридичній літературі поширеним є підхід, за якого структуру 

механізму адміністративного-правового регулювання формують 

адміністративно-правові норми, акти тлумачення й реалізації адміністративно-

правових норм, адміністративно-правові відносини [74, с. 7]. Зазначений підхід 

є традиційним й охоплює широкий перелік елементів механізму 

адміністративно-правового регулювання. Його цілком доречно використати і 

під час аналізу структури механізму адміністративно-правового регулювання. 

Норма права є формально-обов’язковим правом поведінки, що має 

загальний характер, встановлене або санкціоноване державою з метою 

регулювання суспільних відносин і забезпечене відповідними державними 

гарантіями його реалізації. До загальних ознак норми права належать такі: 

регулює групу кількісно не визначених суспільних відносин; адресована колу 

неперсоніфікованих суб’єктів; діє в часі безперервно; не вичерпує свою 

обов’язковість певною кількістю її застосувань; її чинність припиняють, 

скасовують за спеціальною процедурою [428].  

Варто виокремити ознаки, за якими норма права відрізняється від інших 

соціальних норм. Це: таке правило поведінки, яке регулює найважливіші 

суспільні відносини, на відміну від інших соціальних норм; формально 

визначене правило поведінки, зафіксоване в нормативно-правовому акті за 

законами формальної логіки та граматики; правило поведінки, встановлене або 

санкціоноване державою чи її окремими органами та яке має офіційний 
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характер, на противагу іншим правилам поведінки; категорія, що є 

загальнообов’язковою для виконання населенням і посадовими особами 

державних органів [152]; правило поведінки, що сформульовано у вигляді 

юридичних прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин; правило, яке 

державна влада охороняє від порушень, а в разі порушень застосовує юридичні 

санкції; правило поведінки, яке можуть змінювати або скасовувати державні 

органи, які його ухвалили (або органи вищого рівня) [371, с. 215–216].  

Структурним елементом механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави є адміністративно-правові норми – 

формально визначені, загальнообов’язкові, встановлені чи ратифіковані 

державою правила, де шляхом закріплення взаємних прав та обов’язків 

суб’єктів установлено вимоги до їхньої поведінки та відносин у сфері 

здійснення державного управління, місцевого самоврядування. На 

внутрішньоорганізаційному рівні колективних суб’єктів їх забезпечують 

наявними в держави заходами та засобами впливу.  

Окрім загальних ознак норм права, адміністративно-правові норми мають 

низку особливостей, зокрема:  

1) регулюють суспільні відносини у сфері здійснення управлінської 

діяльності (переважно органами виконавчої влади);  

2) мають імперативний характер, тобто містять чіткі вказівки на те, які 

саме дії в певній ситуації необхідно вчинити, а від яких потрібно утриматися;  

3) мають оперативний характер, що полягає, по-перше, у спрощеній 

процедурі розроблення, прийняття та введення в дію адміністративно-правових 

норм, а по-друге, у здатності швидше реагувати на нагальні запити суспільства 

й ефективніше розв’язувати проблемні чи суперечливі ситуації [8, с. 95–97].  

Норма права є складовою механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави, що має власну структуру, або так 

звану внутрішню форму. У науково-правових колах її визначають як 

об’єктивно зумовлену потребами правового регулювання внутрішню 

організацію норми, яка передбачає її поділ на елементи (гіпотезу, диспозицію, 
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санкцію), що є взаємопов’язаними. Факультативним елементом норми права 

може бути заохочення – частина норми, де зазначено певні цінності, блага, які 

може отримати суб’єкт у разі добровільного здійснення ним диспозиції норми 

права [428].  

Специфічне завдання норми права в механізмі правового регулювання 

полягає в тому, щоб:  

1) окреслити загальне коло осіб, на які вона поширює свою дію;  

2) встановити зміст суспільних відносин (зміст поведінки суб’єктів), а 

також об’єкти правовідносин;  

3) визначити обставини, за яких особа має керуватися цим правилом 

поведінки;  

4) висвітлити власне правило поведінки вказівкою на права й обов’язки 

учасників відносин, характер їх зв’язку між собою, а також державно-

примусові заходи, які застосовують до осіб у разі невиконання ними 

юридичних обов’язків [349, с. 680–681]. 

Зазначимо, що норми права як структурний елемент механізму 

адміністративно-правого регулювання фіскальної політики держави наявні в 

низці нормативно-правових актів законодавства, які можуть мати різну 

юридичну силу. Наприклад, основним кодифікованим нормативно-правовим 

актом, що регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і 

зборів в Україні, визначає їх вичерпний перелік та порядок їх адміністрування, 

перелік платників податків і зборів, їх права та обов’язки, компетенцію 

контролюючих органів, повноваження й обов’язки їхніх посадових осіб під час 

здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення 

податкового законодавства, є ПК України [262].  

Кодифікованим нормативно-правовим актом, який регулює відносини, 

що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання 

бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за порушення 
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бюджетного законодавства, визначає правові засади утворення та погашення 

державного й місцевого боргу, постає БК України [52]. 

Наступним складником механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави є акти тлумачення адміністративно-

правових норм.  

На думку О. Ф. Скакун, тлумачення норм права (їх інтерпретація) 

передбачає інтелектуально-вольову діяльність щодо з’ясування та роз’яснення 

точного змісту (смислу) норм права, яку здійснюють за допомогою певних 

прийомів і способів з метою їх правильної реалізації, що знаходить вираження в 

особливому акті [349, с. 576–577].  

Серед причин, які зумовлюють необхідність тлумачення норми права, у 

науково-правових колах визначають такі: абстрактна форма викладення норми 

права, її невідповідність конкретним, фактичним обставинами життя; 

системність викладу норм права в нормативних актах, що потребує врахування 

її зв’язку з іншими нормами (технічними, спеціалізованими тощо), передусім за 

відсильного або бланкетного способів викладу норм права в статтях 

нормативно-правового акта; невизначеність термінів, розбіжність між 

поняттями і терміном, що їх позначає; прогалини та колізії в нормативно-

правовому акті [349].  

Результатом інтерпретації є видання акта тлумачення норми права. У цьому 

контексті Ю. Л. Власов зауважує, що такий акт є видом правового акта, що 

охоплює загальні або індивідуальні правоположення, які, не будучи нормами 

права, розгорнуто й обґрунтовано роз’яснюють їх справжній зміст, не є джерелом 

права, але перебувають в тісному підпорядкованому зв’язку з нормою права, яку 

він тлумачить, і мають обов’язковий характер. Учений доводить, що юридична 

сила й обов’язковий характер актів тлумачення зумовлені: юридичними 

властивостями норми права та підпорядкованим зв’язком правоположень акта 

тлумачення з нормою права; наявністю наданих законодавцем певному суб’єкту 

повноважень на офіційне роз’яснення норм права і видання відповідних актів 

тлумачення [66, с. 151]. 
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Отже, викладене засвідчує, що акти тлумачення адміністративно-

правових норм є важливим елементом механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави та мають передувати актам 

реалізації таких норм, роз’яснювати їх спірні та неврегульовані положення, на 

необхідності чого наголошують 81 % опитаних (Додаток Ґ). 

Акти реалізації адміністративно-правових норм як структурний елемент 

механізму адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

держави передбачають фактичну поведінку суб’єктів таких правовідносин, 

пов’язану зі здійсненням закріпленої за ними в актах законодавства сукупності 

прав та обов’язків у цій сфері.  

Доречно також акцентувати на актах застосування адміністративно-

правових норм, які є окремим елементом механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави, хоча й факультативними. У процесі 

адміністративно-правового регулювання можлива (але не обов’язкова) стадія 

застосування норм права, що полягає у виданні державно-владного акта – акта 

застосування норм права, який забезпечує виникнення, зміну або припинення 

правових відносин.  

Акти застосування адміністративно-правових норм у механізмі 

адміністративно-правового регулювання, зокрема фіскальної політики держави, 

використовують тоді, коли:  

1) самі норми права передбачають, що індивідуалізацію прав та 

обов’язків здійснюють органи держави, посадові особи, а не учасники відносин;  

2) суб’єкти правовідносин порушують права, не виконують обов’язки.  

У цьому разі акт застосування норм права індивідуалізує юридичну 

відповідальність, передбачену нормами права за їх порушення, тобто 

встановлює персональну відповідальність правопорушників [349, с. 682–684]. 

Останній структурний елемент аналізованого механізму – це 

адміністративні правовідносини. У загальнотеоретичному контексті 

правовідносини є відносинами, які регульовані правом [428, с. 44].  
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Так, Є. О. Львова слушно зауважує, що правовідносини – це право в дії, у 

житті; перетворення абстрактного правила поведінки (норми) на конкретну дію 

чи бездіяльність певного індивіда чи колективних утворень [177, с. 36]. 

Адміністративним правовідносинам властиві всі ознаки, що 

характеризують правовідносини загалом, а також певні особливості, зумовлені 

специфікою державного управління:  

1) вони є однією з форм існування соціальних відносин;  

2) виникають з приводу здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, 

тобто права й обов’язки сторін у них завжди пов’язані з цією діяльністю;  

3) у них завжди беруть участь спеціальні суб’єкти (органи державної 

влади) або їхні представники, наділені державно-владними повноваженнями;  

4) завдяки участі спеціальних суб’єктів адміністративні правовідносини 

мають владний характер;  

5) вони виникають з ініціативи будь-якої зі сторін, згоди іншої, 

здебільшого, не вимагають;  

6) у разі виникнення спорів, конфліктів між сторонами таких відносин, 

їх розв’язують в адміністративному (позасудовому) порядку;  

7) санкції, що застосовують до сторін адміністративних правовідносин у 

разі порушення ними власних прав й обов’язків, – це заходи адміністративного 

примусу, адміністративної та дисциплінарної відповідальності;  

8) відповідальність сторін за неналежне виконання своїх обов’язків 

настає перед державою, а не перед іншою стороною правовідносин [8, с. 127].  

Отже, адміністративні правовідносини як окремий елемент механізму 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики держави – це 

врегульовані адміністративно-правовими нормами суспільні відносини, що 

виникають, розвиваються, змінюються та припиняються у сфері формування та 

реалізації фіскальної політики держави, однією зі сторін яких завжди є орган, 

наділений владними повноваженнями в зазначеній сфері суспільного життя. 

Проаналізований механізм є систематичним, узгодженим процесом 

впливу на суспільні відносини, що виникають, видозмінюються та 
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припиняються у зв’язку зі здійсненням фіскальної політики держави. Його 

реалізують за допомогою визначеного на нормативно-правовому рівні 

комплексу адміністративно-правових засобів з метою регулювання доходів і 

витрат держави в короткостроковій перспективі.  

Механізм адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

держави побудований на засадах таких принципів, як законність; поєднання 

одноособовості та колегіальності; поєднання централізації та децентралізації; 

відповідальність; гласність; плановість.  

Складовими цього механізму є адміністративно-правові норми, акти їх 

тлумачення, акти реалізації та застосування норм права, а також 

адміністративні правовідносини. 

 

 

3.2. Адміністративно-правове регулювання розподілу владних 

повноважень у сфері формування та реалізації фіскальної політики 

 

Кожна ланка апарату держави наділена відповідним обсягом владних 

повноважень для ефективної реалізації своїх завдань і функцій, які є одним із 

ключових елементів адміністративно-правового статусу будь-якого державно-

владного суб’єкта. Органи влади, які беруть участь у формуванні та реалізації 

фіскальної політики держави, не є винятком. До того ж вони мають певне коло 

повноважень, необхідних для виконання свого функціонального призначення.  

Наділяючи певних суб’єктів владними повноваженнями, держава надає 

до їх розпорядження певні ресурси й важелі, що забезпечують можливість 

впливати на волю інших людей, підкорювати її своїм владним велінням. Це є 

необхідною передумовою для належного управління суспільними відносинами 

і процесами, їх організації та спрямування в потрібне русло. Таким чином, 

надання владним суб’єктам можливості підкорювати собі волю інших 

учасників суспільного життя постає необхідною умовою забезпечення 
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нормального існування та розвитку суспільства на сучасному етапі його 

історичного розвитку. У державі, яка сповідує ідеали демократії, владні 

повноваження не можуть бути безмежними, або зосередженими в руках одного 

органу влади чи посадової особи. Кожну ланку державного механізму варто 

наділяти таким обсягом влади, який необхідний для ефективного виконання 

покладених на неї функцій, та формувати таку кадрову політику, яка б 

забезпечувала добір таких представників влади, що б добросовісно виконували 

свої повноваження на користь суспільства та держави. 

Головним засобом обмеження владної волі державних органів і 

посадових осіб нині є право, у нормах якого визначено характер та обсяги 

(межі) їхніх повноважень. У цьому контексті досить слушним є міркування 

Ю. П. Битяка та В. М. Гаращука, на думку яких органи державної виконавчої 

влади мають бути наділені мінімально необхідними владними 

повноваженнями. Реалізація такої вимоги забезпечена тим, що виконавча 

діяльність має обмежуватися загальним управлінням, а односторонньо владні 

рішення в усіх можливих випадках мають змінюватися або поєднуватися з 

договірними формами відносин між органами державної виконавчої влади та 

членами суспільства. Також правники доречно зауважують, що державно-

владні повноваження органів виконавчої влади потрібно оптимально 

доповнювати й урівноважувати повноваженнями органів місцевого 

самоврядування. Сутність цього принципу полягає в наданні органам місцевого 

самоврядування максимально можливої свободи, закріпленні за ними, 

наприклад, права оскаржувати рішення, прийняті органами державної 

виконавчої влади в порядку підлеглості або в суді, брати безпосередню участь у 

здійсненні державної політики (ініціатива в нормотворчості, пропозиції, 

подання тощо) [4]. 

Аналіз адміністративно-правового регулювання розподілу владних 

повноважень у сфері формування та реалізації фіскальної політики є 

неможливим без дослідження сутності поняття «повноваження» («владні 

повноваження»). 
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У тлумачних словниках української та російської мови наявні різні 

трактування терміна «повноваження»: 

– право, надане кому-небудь для здійснення чогось [353]; 

– права, надані особі або підприємству органами влади [60]; 

– право, надане кому-небудь для здійснення чогось, компетенція, 

доручення [43]. 

Енциклопедичний словник з державного управління визначає владні 

повноваження як здатність і можливість впливати на діяльність і поведінку 

людей [105], а юридична енциклопедія – як сукупність прав та обов’язків 

державних органів і громад, організацій, а також посад, інших осіб, закріплених 

за ними в установленому законодавством порядку для здійснення покладених 

на них функцій.  

Ширший підхід до тлумачення сутності категорії «повноваження» 

обґрунтовують у науковій літературі. Зокрема, О. Ф. Скакун визначає 

повноваження державних органів як: а) юридичні права для здійснення 

державних функцій (щодо об’єктів управління); б) юридичні обов’язки, 

покладені на них (перед державою) [349]. 

На думку Ю. О. Тихомирова, однією з відмітних рис публічно-правової 

діяльності є участь у ній суб’єктів із владними повноваженнями. Будь-який вид 

організованого впливу (функціонування державної влади, управління або 

самоврядування) пов’язаний з відносинами «команда–підпорядкування». 

Володарювання, повеління завжди означають, що одна сторона відносин має 

право і реально спроможна забезпечити поведінку іншої сторони в 

установлених межах. Здатність визначати поведінку останньої зумовлена двома 

чинниками: виявом публічного інтересу та здійсненням владного 

повноваження. Саме наявність владних повноважень забезпечує ефективність 

усіх засобів вираження публічного інтересу, є його пружиною, організаційним 

початком як публічно-правової діяльності, так й інших видів діяльності – 

економічної, соціальної, екологічної тощо [377]. 
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На дослідженні правової сутності владних повноважень також 

акцентувала Ц. А. Ямпольська, визначаючи їх як одну зі специфічних ознак 

державного органу й особливу форму організаційної діяльності держави. Такі 

повноваження складаються з пов’язаних між собою елементів, серед яких: 

видання державою велінь – правових актів, обов’язкових для всіх громадян і 

посадових осіб; захист цих велінь від порушень за допомогою примусової сили 

держави; забезпечення виконання велінь держави заходами виховання, 

переконання, заохочення; матеріальне забезпечення виконання державних 

велінь шляхом розпорядження єдиним фондом державної власності [189].  

Дослідники І. П. Голосніченко і Д. І. Голосніченко зазначають, що 

повноваження – це загальне для теорії права та держави поняття, змістом якого 

є система прав й обов’язків, легітимно набутих державою, місцевим 

самоврядуванням, державними органами, органами місцевого самоврядування, 

їхніми посадовими особами, іншими суб’єктами правовідносин з метою 

забезпечення можливостей, потреб та інтересів людини і громадянина, окремих 

соціальних груп і суспільства загалом [73]. 

Науковці М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова, О. В. Петришин 

зазначають, що особливість юридичного змісту державно-владного 

повноваження полягає в тому, що воно є своєрідним «правообов’язком», або 

«владним» правом, спрямованим на виконання покладеного за посадою 

обов’язку. Владне повноваження має бути завжди конкретним за змістом і 

законодавчо обмеженим за обсягом [112, с. 132]. 

Із цього приводу Г. Ткач стверджує, що владні повноваження можна 

розглядати як забезпечену законом вимогу вповноваженого суб’єкта належної 

поведінки та дій, звернену до громадян і юридичних осіб [378, с. 102].  

Владні повноваження М. Вільгушинський тлумачить як такі, що 

ґрунтуються на нормах публічного права, можливості суб’єктів публічної влади 

(суб’єктів владних повноважень) видавати юридичні акти та вчиняти дії, 

спрямовані на забезпечення реалізації публічного інтересу [65].  
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Офіційним законним правом менеджера приймати рішення, віддавати 

накази й розподіляти ресурси для досягнення бажаних організаційних 

результатів вважає владні повноваження Г. В. Осовська [240] та інші 

науковці [236]. 

Проаналізувавши наведені визначення, доходимо висновку, що більшість 

дослідників головною ознакою органів держави (те, що відрізняє їх від інших 

структур) називає наділення їх державно-владними повноваженнями, завдяки 

яким вони можуть направляти людей, організовувати їх, керувати ними, тобто 

здійснювати управління. Державно-владні повноваження органу полягають у 

тому, що:  

– він видає веління, владні приписи, обов’язкові для адресата (вони 

можуть мати загальний характер або стосуватися однієї конкретної особи, 

однак у будь-якому разі є обов’язковими);  

– він має право контролювати виконання цих велінь [75]. 

Деякі дослідники, аналізуючи юридичний зміст повноважень, охоплюють 

питання функцій та (або) компетенції державно-владних суб’єктів. Зокрема, 

В. О. Котюк, вивчаючи помилки в правозастосовній діяльності органів влади, 

зауважує, що вони виникають через невміння здійснювати свої службові 

повноваження (функції) [152, с. 176].  

З’ясовуючи поняття та ознаки державних органів, К. Г. Волинка зазначає, 

що останні мають певну компетенцію, тобто закріплену в законі сукупність 

завдань, функцій, прав й обов’язків (повноважень). Він вважає, що 

компетенція – це владні повноваження як сукупність прав та обов’язків [67, 

с. 75]. 

На думку І. Л. Бачила, функції є складовою компетенції, які свідчать про 

те, що саме виконує орган. Безпосередньо компетенцію автор тлумачить як 

властивість органу влади, яка, крім функцій, визначає місце органу в системі 

управління, його завдання, об’єкти відання, коло діяльності, повноваження й 

відповідальність, а також права й обов’язки [30, с. 52–54]. 
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Повноваження, зазначає С. Г. Серьогіна, є складовою компетенції, яка 

постає сукупністю закріплених у нормативно-правових актах предметів відання 

та повноважень органів публічної влади, шляхом установлення яких фіксують 

обсяг і зміст діяльності владних суб’єктів. Функції органів публічної влади – це 

об’єктивно зумовлені основні напрями їхньої діяльності, що забезпечують 

розподіл праці всередині державного механізму, є стабільними, відображають 

завдання та соціальне призначення органів публічної влади.  

Дослідниця зауважує, що, на відміну від функцій, які сформульовано 

досить загально, компетенцію органу публічної влади окреслюють за 

допомогою максимально конкретних визначень. Це дає змогу цілком 

однозначно відповісти на питання: що має право і що повинен робити цей орган 

за кожним із доручених йому напрямів суспільного управління з метою 

цілеспрямованого впорядкування громадського життя, згідно з його 

стратегічними цілями й завданнями? Компетенція є юридичною 

характеристикою, завдяки якій точно фіксують становище певного органу в 

політико-правовому просторі. Її складові елементи надають можливість 

максимально чітко визначити правовий статус конкретного органу як суб’єкта 

владних правовідносин [91]. 

На думку М. І. Ославського, компетенція є правовою категорією для 

визначення певного обсягу прав й обов’язків (повноважень) органу [235].  

Науковець В. С. Нерсесянц тлумачить компетенцію державного органу як 

установлені правом повноваження в певній сфері державної діяльності з певних 

предметів відання [308, с. 567].  

У визначенні М. О. Іллічова акцентовано на органічному взаємозв’язку 

функцій і державно-владних повноважень (прав та обов’язків) у контексті 

управлінської діяльності, що виражено в компетенції суб’єктів управління [121, 

с. 97–98].  

Компетенцію як нормативне закріплення предметів відання, прав та 

обов’язків трактує Ю. А. Тихомиров [376, с. 218].  
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Згідно з визначенням С. В. Бурмагіна, категорія «компетенція» охоплює 

комплекс юридично встановлених повноважень державного органу, якими він 

наділений для здійснення своїх функцій і виконання завдань у певній сфері 

діяльності [50, с. 114]. 

З’ясовуючи співвідношення повноважень, компетенції та функцій, 

В. Б. Авер’янов зазначає, що найчастіше повноваження і функції 

характеризують, використовуючи одну й ту саму термінологію: «розробляє», 

«розглядає», «затверджує», «керує», «бере участь», «організує», «вживає 

заходів». Тому, на його думку, недоцільно здійснювати штучне текстуальне 

розмежування функцій і повноважень [2, с. 58]. Згодом, вивчаючи функції, 

компетенцію та режими діяльності органів виконавчої гілки влади, науковець 

змінив свою позицію, зауваживши, що функції не є однопорядковими з 

повноваженнями елементами компетенції органу, а виражаються в ній шляхом 

правового закріплення (регламентації) останніх. Отже, за своєю сутністю 

компетенція органів виконавчої влади – це юридичне відображення 

(опосередкування) покладених на них функцій у спеціальних, так званих 

компетенційних (або статусних), нормативно-правових актах шляхом 

закріплення цілей, завдань і необхідного для їхньої реалізації комплексу прав й 

обов’язків, тобто державно-владних повноважень [7, с. 265]. 

Узагальнивши викладені вище наукові підходи до тлумачення змісту 

поняття «повноваження» та його співвідношення з такими суміжними 

категоріями, як «компетенція» та «функції», доходимо таких висновків.  

По-перше, повноваження, компетенція та функції органів влади – це тісно 

взаємопов’язані категорії. Вони не тотожні, оскільки різняться за обсягом і 

змістом, що не перешкоджає їх використанню як синонімічних. Найширше 

значення має категорія «компетенція», яка охоплює повноваження і функції. 

Загалом компетенція органу влади має досить складний, комплексний характер. 

На нашу думку, вона об’єднує всі основні елементи правового статусу органу 

влади: повноваження, функції, предмет (предмети) відання, завдання та цілі. За 

такого тлумачення компетенція відображає соціальне призначення державно-



177 
 

владного суб’єкта та визначає його місце в системі апарату й механізму 

держави. Функції є лише складовою компетенції та характеризують основні 

напрями, за якими працює орган влади в конкретній сфері (сферах) суспільного 

життя. Повноваження також належать до складу компетенції та відображають 

ту поведінку, ті дії, що можуть і (або) повинні реалізовувати органи влади, 

здійснюючи покладені на них функції й виконуючи поставлені перед ними 

завдання. 

По-друге, повноваження органу влади потрібно трактувати як його 

«право – обов’язок», тобто сукупність прав та обов’язків, наданих державно-

владному суб’єкту в розпорядження для забезпечення нормального виконання 

функціональних обов’язків. Прав без обов’язків не може бути, тобто кожен 

суб’єкт суспільних відносин має як права, так і відповідні обов’язки. Права й 

обов’язки державно-владних суб’єктів переплітаються тісніше, ніж права та 

обов’язки приватних суб’єктів. Це зумовлено, передусім, специфікою 

правового становища органів влади та їхніх посадових осіб, для яких одна й та 

сама поведінка може бути як правом, так і обов’язком. Ідеться про те, що певна 

поведінка (дії) державно-владного суб’єкта, яка щодо фізичної чи юридичної 

особи виражена у формі права, стосовно держави може мати форму обов’язку. 

У цьому підрозділі увагу буде акцентовано на дослідженні повноважень 

як прав органу влади та (або) посадової особи, оскільки його обов’язки 

проаналізовано окремо.  

Отже, є підстави стверджувати, що владні повноваження у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики – це сукупність можливостей 

компетентних органів влади й посадових осіб, якими вони можуть скористатися 

в процесі виконання своїх завдань і функцій у сфері формування та реалізації 

фіскальної політики, зміст, підстави, порядок і межі реалізації яких визначено 

законодавством. 

Нині в Україні засадничі аспекти здійснення державної влади закріплені в 

розділі І Конституції України, де зазначено, що Україна є суверенною і 

незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Державна 
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влада реалізується на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Органи трьох гілок влади здійснюють свої повноваження в установлених 

Конституцією межах і відповідно до законів України [151].  

Згідно з нормами Основного Закону, правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких нікого не можна примушувати 

робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади й 

органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише 

на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України [151]. 

Детальний аналіз конституційних положень надав можливість 

сформувати уявлення про найзагальніші, відправні (базисні) аспекти політико-

правового поля, у межах якого в Україні відбувається розподіл і здійснення 

владних повноважень державними органами та посадовими особами. Питання 

формування та реалізації фіскальної політики детально висвітлено в інших 

розділах Конституції України, а також у спеціальних нормативно-правових 

актах законодавчого та підзаконного рівнів. 

Водночас конституційні положення є надто загальними, а тому їх 

конкретизовано й розвинуто в низці законодавчих і підзаконних нормативно-

правових актів.  

Необхідно стисло схарактеризувати головні з них. 

Податковий кодекс України (від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI) [262]. У ньому 

закріплено основні права контролюючих органів. Так, у ст. 20 цього Кодексу 

передбачено, що контролюючі органи мають право: запрошувати платників 

податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності 

нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання 

вимог іншого законодавства, зокрема законодавства у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи [262]; для здійснення функцій, визначених законом, 

отримувати безоплатно від платників податків, зокрема благодійних та інших 
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неприбуткових організацій, усіх форм власності в порядку, визначеному 

законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або 

його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-

господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу 

інформацію, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, про 

дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на 

контролюючі органи, а також фінансову й статистичну звітність у порядку та на 

підставах, визначених законом; отримувати безоплатно від державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій усіх 

форм власності та їхніх посадових осіб, зокрема від органів, які забезпечують 

ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і 

матеріали; проводити відповідно до законодавства перевірки та звірки 

платників податків (крім НБУ), зокрема після процедур митного контролю 

та/або митного оформлення; отримувати безоплатно від платників податків, а 

також від установ НБУ, банків та інших фінансових установ довідки в порядку, 

установленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» і цим 

Кодексом [262], довідки та/або копії документів про наявність банківських 

рахунків, а на підставі рішення суду – інформацію про обсяг та обіг коштів на 

рахунках, зокрема про ненадходження в установлені строки валютної виручки 

від суб’єктів господарювання; запитувати та вивчати під час проведення 

перевірок первинні документи, що використовують у бухгалтерському обліку, 

регістри, фінансову, статистичну й іншу звітність, пов’язану з обчисленням і 

сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль 

за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; отримувати від 

платників податків, платників єдиного внеску та надавати в межах, 

передбачених законом, документи в електронному вигляді; під час проведення 

перевірок у платників податків – фізичних осіб, а також у посадових осіб 

платників податків – юридичних осіб і платників єдиного внеску перевіряти 

документи, що посвідчують особу, а також ті, що підтверджують посаду 

посадових осіб та/або осіб, які фактично здійснюють розрахункові операції; 
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вимагати під час проведення перевірок від платників податків, яких 

перевіряють, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-

матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних 

цінностей, готівки. У разі відмови платника податків (його посадових осіб або 

осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що 

підлягає ліцензуванню, патентуванню та/або сертифікації) від проведення такої 

інвентаризації або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови 

наявності таких документів) застосовують відповідні заходи тощо [262]. 

Загалом ПК України закріплює досить широке коло прав, які визначають 

можливості контролюючих органів під час здійснення ними конкретних 

контрольних заходів у сфері оподаткування.  

Митний кодекс України (від 13 березня 2012 р. № 4495-VI) [193]. У ньому 

закріплено права посадових осіб контролюючих органів під час проведення 

контрольних заходів. Так, у ст. 347 цього Кодексу передбачено, що зазначеним 

державно-владним суб’єктам під час проведення документальної виїзної 

перевірки для з’ясування питань, пов’язаних із перевіркою, надано право: 

здійснювати перевірку грошових, фінансових і бухгалтерських документів, 

звітів, контрактів, декларацій, калькуляцій, інших документів, які можуть бути 

пов’язані з операціями щодо ввезення (пересилання) товарів на митну 

територію України або територію вільної митної зони чи вивезення 

(пересилання) товарів за межі митної території України або території вільної 

митної зони, зокрема інформації, необхідної для з’ясування питань перевірки, 

яка є в розпорядженні підприємства, що перевіряють, в електронному вигляді; 

отримувати безоплатно від підприємств, яких перевіряють, інформацію, 

пояснення, письмові довідки з питань, що виникають під час проведення 

перевірки, копії документів, засвідчені підписом керівника підприємства або 

вповноваженою ним особою та скріплені печаткою (за наявності); проводити 

огляд виробничих, складських, торговельних та інших приміщень 

підприємства, яке перевіряють, з відображенням результатів такого огляду у 

відповідному акті; відбирати проби та/або зразки товарів, якщо є така 
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можливість; проводити в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, 

контрольні аналізи сировини, матеріалів і готової продукції, контрольні запуски 

у виробництво сировини та матеріалів, які знаходилися або знаходяться під 

митним контролем чи використовувалися підприємством, яке перевіряють, у 

виробництві готової продукції, виготовленої із сировини та матеріалів, 

поміщених у відповідний митний режим, або призначати проведення 

зазначених дій уповноваженими експертами; призначати проведення 

вповноваженими експертами контрольних обмірів обсягів будівельних, 

монтажних, ремонтних й інших робіт; проводити зустрічні звірки на 

підприємствах; вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємства, 

яке перевіряють, припинення дій, що перешкоджають здійсненню повноважень 

посадовими особами органів доходів і зборів тощо [193]. 

Загалом у МК України, так само як і в ПК України, установлено права 

органів влади, якими вони можуть скористатися під час реалізації контрольної 

діяльності у сфері митної справи. 

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» (від 27 лютого 

2014 р.) [294]. У ньому визначено правовий статус вищого органу виконавчої 

гілки влади. Відповідно до ст. 20 цього нормативного акта, Кабмін України 

здійснює основні повноваження у сфері економіки та фінансів, а саме: 

забезпечує проведення державної економічної політики, прогнозування та 

державне регулювання національної економіки; забезпечує розроблення і 

виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку; 

визначає доцільність розроблення державних цільових програм з урахуванням 

загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконання; здійснює 

відповідно до закону управління об’єктами державної власності, зокрема 

корпоративними правами, делегує в установленому законом порядку окремі 

повноваження щодо управління зазначеними об’єктами міністерствам, іншим 

центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям і 

відповідним суб’єктам господарювання; забезпечує розроблення та виконання 

державних програм приватизації; сприяє розвитку підприємництва на засадах 
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рівності перед законом усіх форм власності та соціальної спрямованості 

національної економіки; здійснює заходи щодо демонополізації та 

антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової 

інфраструктури; забезпечує здійснення державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності; утворює державні резервні фонди фінансових і 

матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх використання; 

забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє 

стабільності грошової одиниці України; розробляє проекти законів про 

Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету 

України, забезпечує виконання затвердженого ВР України Державного 

бюджету України, подає ВР України звіт про його виконання; приймає рішення 

про використання коштів резервного фонду Державного бюджету України; 

обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск облігацій 

державних внутрішніх і зовнішніх позик; організовує державне страхування; 

забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне 

регулювання ціноутворення; забезпечує проведення зовнішньоекономічної 

політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; організовує та забезпечує здійснення митної 

справи; бере участь у складанні платіжного балансу й організовує роботу зі 

складання зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне 

використання державних валютних коштів тощо [294]. 

У цьому Законі повноваження Уряду викладено досить узагальнено, що 

притаманно для визначення функцій. Умовно їх можна розділити на чотири 

групи: а) нормотворчі; б) установчі; в) організаційно-управлінські; 

г) контрольно-координаційні. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про Міністерство фінансів України» (від 20 серпня 2014 р. № 375) [289]. У ній 

закріплено статус Мінфіну України як головного органу в системі центральних 

органів виконавчої влади з питань формування й забезпечення реалізації 

державної фінансової та бюджетної політики, політики у сфері державного 
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фінансового контролю, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також єдиної 

державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

державної політики у сфері протидії правопорушенням під час застосування 

податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати 

єдиного внеску. Виконуючи завдання та функції у сфері фіскальної політики, 

Мінфін України має право [289]: 1) залучати в установленому порядку 

спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ й організацій (за погодженням із їхніми керівниками), учених, 

представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду 

питань, що належать до компетенції Мінфіну [289]; 2) отримувати безоплатно: 

від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, 

необхідні для виконання покладених на Мінфін України завдань; від головних 

розпорядників бюджетних коштів інформацію, документи й матеріали, 

необхідні для складення проекту Державного бюджету України, його розпису 

або прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди й аналізу 

виконання бюджетів, що належать до складу бюджетної системи держави, 

матеріали з питань надходження і використання коштів державних цільових 

фондів, їх кошториси та звіти; від центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, розпорядників бюджетних коштів інформацію про здійснення 

внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту; від центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, НБУ, підприємств, установ й організацій, банків та 

інших фінансових установ незалежно від форми власності пояснення, матеріали 

й інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, 

затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання, а також 

для виконання покладених на Мінфін України завдань; від центральних органів 

виконавчої влади інформацію про розроблення і запровадження галузевих 

методичних рекомендацій щодо застосування положень (стандартів) 
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бухгалтерського обліку; від банку, в капіталізації якого бере участь держава, 

НБУ та інших органів державної влади інформацію про фінансовий стан цього 

банку, зокрема таку, що містить банківську таємницю; від суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання функцій з 

регулювання і нагляду за такими суб’єктами; від суб’єктів господарювання, 

яким надані ліцензії Мінфіном України на провадження господарської 

діяльності, інформацію, необхідну для здійснення контролю за їхньою 

діяльністю; від Держаудитслужби України щомісяця в установленому порядку 

звіти про проведення контрольних заходів; від суб’єктів господарювання, яким 

надано ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з випуском 

і проведенням лотерей, інформацію, необхідну для здійснення контролю за 

їхньою діяльністю [289]; 3) призупиняти в межах повноважень здійснення 

бюджетних асигнувань у випадках, передбачених законом; 4) зупиняти в 

установленому законодавством порядку здійснення операцій з бюджетними 

коштами в разі виявлення порушення бюджетного законодавства тощо [289].  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну 

службу України» (від 21 травня 2014 р. № 236) [280]. У ній визначено статус 

ДФС України як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, 

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, державну політику у сфері протидії 

правопорушенням під час застосування податкового, митного законодавства, а 

також законодавства з питань сплати єдиного внеску. Для виконання 

покладених на ДФС України завдань вона має у своєму розпорядженні такі 

можливості [280]: 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих 

робіт, участі у вивченні деяких питань учених і фахівців, працівників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ 

та організацій; 2) отримувати безоплатно від державних органів й органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності та їхніх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань 
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інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на 

неї завдань, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на 

підставах, визначених законодавством; 3) скликати наради, утворювати комісії 

та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що 

належать до її компетенції; 4) користуватися відповідними інформаційними 

базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку й 

іншими технічними засобами; 5) запрошувати платників податків або їх 

представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати 

податків, зборів, митних й інших платежів; 6) під час проведення перевірок у 

платників податків – фізичних осіб, а також у посадових осіб платників 

податків – юридичних осіб перевіряти документи, що посвідчують особу; 

7) отримувати від платників податків, а також надавати в межах, передбачених 

законом, документи в електронному вигляді; 8) вимагати під час 

документальних перевірок від платників податків, яких перевіряють, 

проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, 

коштів; 9) вимагати від платників податків, яких перевіряють, зняття залишків 

товарно-матеріальних цінностей, готівки; 10) вимагати під час проведення 

перевірок виготовлення і надання засвідчених підписом платника податків або 

його посадовою особою та скріплених печаткою (за її наявності) копій 

первинних документів, які свідчать про порушення податкового й іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС України, та 

отримувати їх у платників податків у встановленому ПК України порядку; 

11) вимагати під час проведення перевірок від посадових або службових осіб 

платника податків залучення повноважних осіб для спільного з працівниками 

ДФС України зняття показань внутрішніх і зовнішніх лічильників, якими 

обладнані технічні пристрої, що використовують у процесі провадження 

діяльності, яку перевіряють [280].  

В окремих нормативно-правових актах визначено права територіальних 

органів ДФС України. Відповідні положення розроблено на підставі 

проаналізованої вище Постанови Кабінету Міністрів України № 236 і Типового 
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положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального 

органу виконавчої влади [291]. За змістом зазначені положення про 

територіальні органи ДФС України, зокрема щодо визначення повноважень, 

суттєво не відрізняються від Положення про ДФС України. Для прикладу 

проаналізуємо повноваження ГУ ДФС у Харківській області, які закріплені у 

відповідному Положенні.  

Зокрема, ГУ ДФС, виконуючи поставлені перед ним завдання, має право: 

залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у 

вивченні деяких питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій; 

отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності та їхніх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань 

інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї 

завдань, а також фінансову й статистичну звітність у порядку та на підставах, 

визначених законом; скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, 

семінари з питань, що належать до його компетенції; користуватися 

відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною 

системою урядового зв’язку й іншими технічними засобами; запрошувати 

платників податків або їхніх представників для перевірки правильності 

нарахування та своєчасності сплати податків, зборів та інших платежів; під час 

проведення перевірок у платників податків – фізичних осіб, а також у 

посадових осіб – платників податків – юридичних осіб перевіряти документи, 

що посвідчують особу; отримувати від платників податків, а також надавати в 

межах, передбачених законом, документи в електронному вигляді; стягувати з 

установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне 

виконання ними рішень суду й доручень платників податків про сплату податків 

та інших платежів; отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію 

про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням 
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повних даних про таку особу й відомостей про майно, отримане за правом 

спадкування, тощо [280]. 

Отже, діє низка нормативно-правових актів законодавчого і підзаконного 

характеру, де визначено владні повноваження відповідних органів влади у 

сфері фіскальної політики. Рівень конкретизації цих повноважень у різних 

правових актах суттєво різниться: в одних вони викладені більш чітко та 

змістовно, а в інших – їх формулювання досить загальні, через що вони схожі 

на функції, а не на повноваження. Найвищий рівень конкретизації та деталізації 

повноважень притаманний для тих нормативно-правових актів, які 

регламентують контрольні повноваження у сфері фіскальної політики. Саме на 

ланку апарату держави, який здійснює контрольні повноваження у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики, покладено здійснення 

контрольних функцій в зазначеній сфері, а також безпосередню реалізацію 

досліджуваної політики, виконання основного обсягу правозастосовної 

діяльності. Зазначене обумовлює нагальну необхідність підвищення рівня 

конкретизації нормативно-правового закріплення обов’язків державно-владних 

суб’єктів у сфері формування та реалізації фіскальної політики, з чим 

погодилось 73 % опитаних (Додаток Д). 

Вище проаналізовано головні, проте не всі нормативно-правові акти, що 

регламентують владні повноваження у сфері формування та реалізації 

фіскальної політики. Здійсненого дослідження було достатньо для того, щоб 

дійти висновку про доцільність об’єднання зазначених повноважень у межах 

трьох рівнів: 

– стратегічного, що охоплює повноваження, пов’язані з розробленням 

засад фіскальної політики, формуванням її цілей і пріоритетів на тривалий 

період часу. Такими повноваженнями наділено ВР України, Президента 

України, Кабмін України, Мінфін України й органи місцевого самоврядування. 

Безпосередньо не формує цю політику, однак надає вагому практичну допомогу 

в цьому процесі Мінфіну й уряду ДФС України; 
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– тактичного, що об’єднує повноваження, пов’язані з розробленням 

конкретніших завдань, напрямів, форм і методів досягнення цілей та виконання 

завдань, сформульованих на стратегічному рівні. Повноваженнями такого 

характеру наділені Мінфін України, центральний апарат ДФС України, 

частково ГУ ДФС України в регіонах; 

– виконавчого, що передбачає повноваження, пов’язані з безпосередньою 

практичною реалізацією різних заходів (контрольних, консультативно-

роз’яснювальних тощо), спрямованих на виконання завдань і цілей фіскальної 

політики держави. Такі повноваження здійснюють органи та посадові особи 

системи ДФС України, передусім її територіальні ланки, які є головними 

суб’єктами правозастосування у сфері фіскальної політики держави. 

Завершуючи аналіз адміністративно-правового регулювання розподілу 

владних повноважень у сфері формування та реалізації фіскальної політики, 

варто акцентувати на тому, що нині науковці й політики висловлюють чимало 

нарікань стосовно законодавчого закріплення надто широкого кола 

повноважень за контролюючими органами у сфері фіскальної політики, які 

необхідно обмежувати. Ми не поділяємо цей підхід, адже більш раціональним, 

на нашу думку, є не обмеження можливостей державно-владних суб’єктів, а 

встановлення чітких підстав, порядку та меж їх здійснення. 

 

 

3.3. Адміністративно-правове регулювання розподілу виконавчих 

зобов’язань у сфері формування та реалізації фіскальної політики 

 

Досліджуючи владні повноваження у сфері формування та реалізації 

фіскальної політики держави, ми зазначали, що прав без обов’язків бути не 

може. У своїй сукупності вони утворюють таку категорію, як повноваження 

органів влади. Оскільки права державно-владних суб’єктів у сфері формування 

та реалізації фіскальної політики розглянуто в попередньому підрозділі, 
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доцільно схарактеризувати їхні обов’язки в зазначеній сфері, а також їх 

адміністративно-правове регулювання.  

Для цього необхідно з’ясувати поняття та сутність обов’язку як явища. У 

тлумачних словниках поняття «обов’язок» має різні трактування: 

– те, чого треба беззастережно дотримуватися, що слід безвідмовно 

виконувати відповідно до вимог суспільства або власного сумління [60]; 

– певний обсяг роботи, сукупність справ, межі відповідальності тощо, 

визначені відповідним званням, посадою, сімейним станом тощо [120]; 

– те, що охоплено колом дій, учинків, обов’язкових для виконання (згідно 

із законодавством, суспільними вимогами, внутрішніми переконаннями) [43, 

с. 159].  

У цьому контексті потрібно проаналізувати морально-етичну сутність 

поняття обов’язку. Найвідомішим дослідником зазначеного аспекту був І. Кант. 

Моральний обов’язок, згідно з його вченням, є не умовним, а категоричним. 

Він приписує чинити саме так, а не інакше, незалежно від вигоди, яку буде 

зрештою отримано.  

Стосовно кантівського обов’язку А. Гулига зауважує, що він є 

найміцнішою опорою моральності, єдиним істинним джерелом категоричного 

імперативу. Лише обов’язок, а не який-небудь інший мотив (схильність тощо), 

надає вчинку морального змісту [77, с. 159]. 

Отже, обов’язок можна визначити як комплекс моральних зобов’язань 

людини перед суспільством. Це нормативна категорія, що регламентує 

соціальні обов’язки, які має виконувати індивід у зв’язку із суспільною 

необхідністю. Проблема обов’язку полягає у співвідношенні особистого і 

суспільного інтересів. Обов’язок – це вище моральне зобов’язання, що стало 

внутрішньою якістю, стимулом вільної поведінки особистості; органічна 

необхідність, яка узгоджує особисті й суспільні інтереси [383]. 

Обов’язок як морально-етична категорія характеризує усвідомлення 

людиною належного, а також її готовність діяти відповідно до належного. Це 

властивості індивіда, що відображають його ставлення до себе, інших людей, 
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соціальних груп і суспільства загалом. Обов’язок свідчить про рівень 

вихованості людини, стан її самосвідомості, вольові якості. У цьому контексті 

В. С. Мовчан слушно зазначає, що категорія обов’язку втілює розумне 

самовизначення суб’єкта, який власним буттям утверджує цінності людського 

роду та цінність власної особи [197]. 

Категорію обов’язку в юриспруденції досліджено досить ґрунтовно, 

оскільки це один із ключових елементів правовідносин. Розглянемо 

найпоширеніші підходи до визначення цієї категорії. 

Зокрема, Ю. С. Шемшученко та С. В. Бобровник трактують обов’язок як 

установлену законодавством і забезпечену державою міру необхідної поведінки 

зобов’язаного суб’єкта [428]. 

На думку І. М. Погребного, юридичний обов’язок – це вид і міра 

належної поведінки зобов’язаної сторони у правовідносинах [259, с. 79]. 

Тлумачення В. В. Лазарева збігається із наведеним вище, однак вчений 

акцентує на тому, що від виконання юридичного обов’язку, на відміну від 

суб’єктивного права, не можна відмовитися, оскільки така відмова є підставою 

для юридичної відповідальності [238, с. 19–20]. 

Так, В. К. Гіжевський, В. В. Гловченко, В. С. Ковальський визначили 

суб’єктивний юридичний обов’язок як необхідність певної поведінки особи, 

спрямованої на здійснення відповідної соціальної зобов’язаності [269]. 

Дослідники В. Н. Додонов і В. Д. Єрмаков пропонують трактувати 

юридичний обов’язок як визначену законом міру належної поведінки учасника 

конкретних правовідносин – носія цього обов’язку [45, с. 619].  

На думку Т. В. Кашаніна, юридичний обов’язок – це міра необхідної або 

належної поведінки. Обов’язок логічно відповідає суб’єктивному праву, 

спрямований на нього і здійснюється в інтересах уповноваженого (індивіда, 

організації, держави загалом). Без відповідного обов’язку суб’єктивне право 

перетворилося б на фікцію. Таким чином, обов’язок – це належна поведінка, 

адже від його виконання не можна відмовитися, тоді як суб’єктивним правом 

можна й не скористатися [135, с. 91–92]. 
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Досить ґрунтовано висвітлив сутність юридичного обов’язку М. В. Цвік. 

Розглядаючи права і свободи людини та громадянина, дослідник зазначає, що 

відносини між людиною та державою не можуть бути односторонніми, 

вичерпуватися питаннями прав людини. Вони вимагають виконання людиною і 

громадянином певних обов’язків перед державою та суспільством. Обов’язок 

людини і громадянина – це юридичне визнання необхідності певної поведінки, 

зумовлене потребами існування та розвитку інших людей, держави й 

суспільства [112, с. 138]. На думку вченого, юридичний обов’язок – це вид і 

міра необхідної поведінки, встановлена законом. Суб’єктивне право 

ґрунтується на юридичному забезпеченні можливості, а юридичний обов’язок – 

на закріпленні необхідності. Носієм можливої поведінки є вповноважена особа, 

а носієм обов’язку – зобов’язана особа. Уповноважена особа має право 

здійснювати певні дії, а зобов’язана – повинна виконувати й забезпечувати їх. 

Юридичний обов’язок, як і суб’єктивне право, окреслено певними правовими 

нормами, тобто є мірою належної, необхідної поведінки. Вимагати виконання 

обов’язків поза встановленою мірою є порушенням закону. До того ж за 

порушення юридичних обов’язків настає юридична відповідальність. 

Юридичний обов’язок є гарантом виконання суб’єктивних прав, він відповідає 

інтересам уповноваженої особи [112, с. 344].  

Основними складовими юридичного обов’язку М. В. Цвік вважає 

необхідність: 

а) здійснювати певні дії або утримуватися від них; 

б) для зобов’язаної особи відреагувати на законні вимоги, які були 

звернені до нього вповноваженою особою; 

в) нести відповідальність за невиконання цих вимог; 

г) не перешкоджати контрагенту користуватися тим благом, на яке він 

має право [112, с. 344]. 

Відповідно до визначення О. Ф. Скакун, юридичний обов’язок – це 

гарантована законом міра суспільної необхідної (корисної) і державно доцільної 

поведінки особи, об’єктивно зумовлена потребами існування та розвитку інших 
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осіб, соціальних груп, націй, людства. Тобто це перепона на шляху сваволі, хаосу, 

всього того, що заважає нормальному розвитку суспільства. Обов’язок є парною 

категорією з правом, тому що слугує засобом забезпечення прав. Права людини і 

громадянина не є безмежними, абсолютними, оскільки їхнє використання не 

повинно завдавати шкоди іншим людям, суспільству загалом. Також суб’єктивний 

юридичний обов’язок О. Ф. Скакун тлумачить як вид і міру належної (або 

необхідної) поведінки суб’єкта права, що встановлені юридичними нормами для 

задоволення інтересів правомочної особи та які забезпечує держава [349, с. 183]. 

На думку О. Ф. Черданцева, юридичний обов’язок є мірою належної 

поведінки, забезпеченої державою. В одних випадках зобов’язана особа має 

утримуватися від учинення певних дій, в інших, навпаки, учиняти певні активні 

дії з метою задоволення інтересів уповноваженої особи [417, с. 298]. Правник 

зазначає, що в низці джерел суб’єктивне право визначають як міру можливої 

поведінки, а обов’язок – як міру необхідної поведінки. Однак можливість і 

необхідність є різними категоріями: не кожне належне є необхідним, і 

навпаки [417, с. 298–299]. Також суб’єктивне право та юридичний обов’язок – 

не власне поведінка суб’єктів права, а лише те, що дозволено, або те, що має 

здійснити суб’єкт. Дії, що реалізують суб’єктивні права чи обов’язки, є 

юридичними фактами, з якими пов’язують перебіг правовідносин. Суб’єктивне 

право і юридичний обов’язок нерозривно взаємопов’язані, вони 

кореспондують, відповідають один одному. Зміст прав одного можна визначити 

через обов’язок іншого. Суб’єктивні права й обов’язки є тими ідеальними 

зв’язками, які пов’язують суб’єктів в єдине ціле – правовідносини. 

Згідно з підходом К. Г. Волинки, юридичний обов’язок – це передбачена 

для зобов’язаної особи та забезпечена можливістю державного примусу міра 

необхідної поведінки, яку потрібно виконувати в інтересах уповноваженої 

особи, що має відповідні суб’єктивні права. Юридичні обов’язки забезпечують 

інтереси суспільства й держави, є гарантіями суб’єктивних прав [67]. 

На підставі проаналізованих дефініцій доходимо висновку, що обов’язки 

у сфері формування та реалізації фіскальної політики – це встановлені законом 
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вид і міра поведінки, якої необхідно дотримуватися компетентним суб’єктам 

органів влади у процесі формування та реалізації фіскальної політики держави.  

Виконання обов’язків забезпечують юридичною відповідальністю. За 

змістом юридична відповідальність є специфічним різновидом обов’язку, який 

виникає в особи за певних умов й обставин. Моральний і юридичний обов’язки 

співвідносяться як внутрішній та зовнішній аспекти поведінки людини під час 

виконання обов’язків, що особливо актуально в досліджуваній сфері. У 

першому випадку людина є зобов’язаною, передусім, перед собою, власним 

сумлінням, а в другому – перед тим, хто встановлює юридичні форми належної 

поведінки, тобто перед державою та суспільством. Ідеальним є таке виконання 

обов’язку, за якого його моральна та юридична складові збігаються. Це означає, 

що суб’єкт виконує юридичні обов’язки не через загрозу можливості 

застосовування до нього покарання чи з інших причин, а внаслідок 

усвідомлення соціальної корисності та необхідності саме такої поведінки. 

Водночас для належного здійснення юридичних обов’язків достатньо лише 

чітко дотримуватися відповідних законодавчих приписів, не звертаючи увагу на 

внутрішнє ставлення суб’єкта до цих обов’язків.  

Також варто проаналізувати значення категорії «відповідальність» як 

специфічного різновиду обов’язків. Більшість тлумачних словників пропонує 

такі трактування: 

– покладений на когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну 

частину роботи, справу за чиїсь дії, вчинки [60, с. 177]; 

– необхідність, обов’язок відповідати за власні дії, вчинки [80, с. 717]. 

Відповідальність є соціальним явищем, яке має тривалу історію 

становлення, тому доцільно зауважити, що «…соціальна відповідальність є 

найважливішим елементом взаємозв’язку особи та суспільства, вона здійснює 

функцію регуляції поведінки індивіда відповідно до вимог суспільства. З 

розвитком суспільства відповідальність набула провідної ролі в політичних, 

духовно-ідеологічних та інших відносинах; її вдосконалення є необхідною 

умовою суспільного розвитку. …З формуванням держави та розвитком 
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класового суспільства соціальні норми стали різноманітнішими. Це зумовило 

формування декількох видів соціальної відповідальності: політичної, 

моральної, юридичної тощо. Її суть полягає в обов’язках індивіда виконувати 

відповідні політичні, моральні, юридичні вимоги, які ставить перед ним 

суспільство, держава, колектив» [416]. 

Нині суспільна відповідальність є засобом підтримання цілісності 

суспільства, суспільної злагоди, соціальної справедливості, удосконалення 

суспільних відносин. Механізм дії суспільної відповідальності передбачає 

взаємодію її суб’єктів (носіїв) та об’єкта (перед ким саме відповідають), контроль 

за ступенем виконання суб’єктом власних обов’язків перед об’єктом, а також 

визначення правоти чи провини в діяльності суб’єкта [105, с. 94].  

Із цього приводу І. Б. Аземши зауважує, що відповідальність особи має 

соціально-комунікативну сутність і виникає тоді, коли поведінка людини є 

соціально значущою, регульованою соціальними нормами. Реалізація будь-якої 

соціальної норми є соціальною цінністю, а дії, що порушують соціально 

значущі правила, вважають неприпустимими, оскільки вони розривають 

соціальну комунікацію та спричиняють негативну реакцію суспільства – 

соціальну відповідальність [10, с. 54].  

Розвиваючи зазначений підхід, Ю. П. Сурмін й А. М. Михненко 

зауважують, що суспільна відповідальність – це ступінь відповідності дій 

суб’єктів суспільства (особистостей, соціальних груп, держави) взаємним 

вимогам, чинним правовим та іншим суспільним нормам, загальним інтересам. 

Це важливий засіб підтримання цілісності суспільства, суспільної злагоди, 

соціальної справедливості, удосконалення суспільних відносин [105, с. 94].  

Цікавою є думка Д. А. Ліпінського, згідно з якою відповідальності як 

діалектичному взаємозв’язку між особою і суспільством властиві взаємні права 

й обов’язки щодо дотримання та виконання приписів соціальних норм, що 

тягне за собою схвалення, заохочення, а у разі поведінки, яка не відповідає 

приписам соціальних норм, – обов’язок перетерпіти несприятливі 

наслідки [170, с. 15]. 
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Юридична відповідальність є різновидом соціальної (або суспільної) 

відповідальності, яка сформувалася внаслідок ускладнення суспільного життя, 

виникнення різних суспільних інститутів та цілісно-нормативних систем 

захисту інтересів громадян, груп i суспільства [105, с. 94]. 

Юридична відповідальність наділена всіма властивостями соціальної 

відповідальності, зокрема:  

– відображає зв’язок між окремою особою та суспільством, який полягає 

в тому, що особа сприймає встановлені в суспільстві правила, діє відповідно до 

них, а в разі їх невиконання чи порушення зазнає несприятливих наслідків у 

вигляді певного виду суспільного впливу. Суспільство забезпечує всі необхідні 

умови для нормального виконання особою своїх обов’язків і застосовує до неї 

певні засоби впливу;  

– є засобом підтримання цілісності та єдності суспільства, забезпечення 

його нормального існування та розвитку;  

– регульована соціальними нормами.  

Попри це, юридична відповідальність наділена специфічними ознаками, 

адже її:  

– регламентує особливий різновид соціальних норм – норми права;  

– створено за чіткими підставами і наділено формами та межами 

застосування;  

– застосовують лише компетентні органи влади;  

– забезпечують силою державного впливу, зокрема примусом. 

Поняття «юридична відповідальність» учені визначають як: 

– державний примус до виконання вимог права, що передбачає осуд діянь 

правопорушника державою і суспільством [340, с. 6];  

– правові відносини, що виникають на підставі вчиненого 

правопорушення між державою, в особі її спеціальних органів, і 

правопорушником, на якого покладено обов’язок зазнати відповідних 

позбавлень та негативних наслідків за вчинене правопорушення чи порушення 

вимог, що містяться в нормах права [373, с. 543]; 
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– застосування до осіб, які вчинили правопорушення, передбачених 

законом заходів примусу в установленому для цього процесуальному 

порядку [224, с. 319]; 

– передбачені законом вид і міра державно-владного (примусового) 

зазнання особою втрат особистого, організаційного чи майнового характеру за 

вчинене правопорушення [349]; 

– обов’язок особи, яка вчинила правопорушення, понести несприятливі 

наслідки (позбавлення) [417, с. 316]. 

На підставі здійсненого аналізу доходимо висновку, що дослідники 

мають різні підходи до визначення цієї категорії, трактуючи її як 

правовідносини, застосування примусу чи обов’язок.  

У загальному значенні відповідальність варто розглядати як специфічний 

політико-правовий стан, що виникає між державою та особою внаслідок 

допущеного порушення чи неналежного виконання останньою правових 

приписів. Змістом такого стану є обов’язок особи, яка вчинила порушення, 

понести для себе відповідні несприятливі наслідки, вид, міра і порядок 

застосування яких визначені законом і забезпечені силою державного впливу, 

зокрема примусом. 

Можна виокремити три загальні групи обов’язків, які притаманні сфері 

фіскальної політики – це обов’язки активного та пасивного характеру, а також 

юридична відповідальність. Активні обов’язки реалізують шляхом вчинення 

певних дій на користь правомочних осіб, тобто тих, які мають право вимагати 

здійснення цих дій від носія обов’язку. Пасивний обов’язок, навпаки, потребує 

від особи утриматися від учинення певних дій. Відповідальність полягає в 

обов’язку особи зазнати для себе певних обтяжень, позбавлень.  

Незалежно від того, про яку саме групу обов’язків ідеться, всі вони мають 

обмежувальний характер. Тому питання належної їх регламентації в 

законодавстві є надзвичайно важливим. Обов’язки органів державної влади 

потребують посиленої уваги, оскільки вони покликані служити народу, що 

передбачає здійснення (виконання) відповідних обов’язків перед ним.  
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Нагальною проблемою є необхідність підвищення рівня конкретизації 

нормативно-правового закріплення обов’язків державно-владних суб’єктів у 

сфері формування та реалізації фіскальної політики. Конкретні вказівки на те, 

що певна поведінка чи певні дії цих суб’єктів у зазначеній сфері є їхнім 

обов’язком, серед кодифікованих актів наявні лише в ПК України та МК 

України.  

Зокрема, у ст. 21 ПК України [262] зазначено, що посадові особи 

контролюючих органів зобов’язані: дотримуватися Конституції України та 

діяти відповідно до цього Кодексу й інших законів України, інших 

нормативних актів; забезпечувати сумлінне виконання покладених на 

контролюючі органи функцій; забезпечувати ефективну роботу та виконання 

завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень; не допускати 

порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, 

установ, організацій; коректно й уважно ставитися до платників податків, їхніх 

представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації 

норм цього Кодексу й інших законів, не принижувати їхньої честі та гідності; 

не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, яку одержують, 

використовують, зберігають під час реалізації функцій, покладених на 

контролюючі органи; надавати органам державної влади й органам місцевого 

самоврядування на їхній письмовий запит відкриту податкову інформацію в 

порядку, встановленому законом. За невиконання або неналежне виконання 

своїх обов’язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність 

згідно із законодавством. Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб 

контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного 

бюджету, передбачених таким контролюючим органам [262]. 

У МК України про конкретні обов’язки йдеться в ст. 347 [193]. Зокрема, 

посадові особи контролюючих органів під час проведення документальної 

виїзної перевірки підприємства зобов’язані: проводити перевірку відповідно до 

її програми, що затверджена наказом відповідного органу, доходів і зборів про 

призначення перевірки; поважати права та законні інтереси працівників 
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підприємства, яке перевіряють, не допускати завдання підприємству шкоди 

неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю; не порушувати 

нормального режиму роботи підприємства, яке підлягає перевірці; 

використовувати будь-яку інформацію, отриману під час проведення перевірки, 

виключно в митних цілях; не розголошувати інформацію, яка була отримана 

під час проведення перевірки і становить державну, банківську або комерційну 

таємницю, що охороняється законом; надавати на вимогу посадових осіб 

підприємства, яке перевіряють, необхідну інформацію щодо положень 

законодавства, які стосуються питань перевірки; забезпечувати збереження 

документів, отриманих та складених під час перевірки, не розголошувати їхній 

зміст без згоди підприємства, яке перевіряють, окрім випадків, передбачених 

цим Кодексом; інформувати посадових осіб підприємства, яке перевіряють, про 

їхні права й обов’язки під час проведення митного контролю після випуску 

товарів, про призначення та проведення експертизи (дослідження), взяття проб 

і зразків; видавати керівнику підприємства, яке перевіряють, або особі, яка 

виконує його обов’язки, примірник акта або довідки, складених за результатами 

перевірки; виконувати інші обов’язки, передбачені цим Кодексом та іншими 

законами України [193].  

Окрім того, у ст. 30 МК України встановлено, що посадові особи й інші 

працівники контролюючих органів, які прийняли неправомірні рішення, 

учинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, зокрема в особистих 

корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, 

адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону. 

Шкоду, заподіяну особам та їх майну неправомірними рішеннями, діями або 

бездіяльністю контролюючих органів чи інших працівників під час виконання 

ними своїх службових (трудових) обов’язків, відшкодовують у порядку, 

визначеному законом [193]. 

Проаналізувавши інші нормативно-правові акти, зокрема згадані вище 

Закон України «Про Кабінет Міністрів України», постанови Кабмін України 

«Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» і «Про 
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Державну фіскальну службу України», доходимо висновку, що вони не містять 

конкретної вказівки на те, що саме необхідно вважати обов’язком відповідних 

органів влади у сфері їхньої діяльності. У зазначених та інших нормативно-

правових документах визначено низку напрямів діяльності, коло питань, які 

вирішують ці органи влади під час реалізації покладених на них цілей і завдань. 

Саме їх, на нашу думку, необхідно розглядати як функціональні обов’язки.  

Так, у Положенні про Міністерство фінансів України від 20 серпня 

2014 р. № 375 [289] встановлено, що Мінфін України, відповідно до покладених 

на нього завдань: узагальнює практику застосування законодавства з питань, 

що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабміну України та в 

установленому порядку вносить їх на розгляд Кабмін України; розробляє 

проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до 

його компетенції; погоджує проекти законів, які надходять на погодження від 

інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, готує в межах 

повноважень, передбачених законом, висновки та пропозиції до проектів 

законів, інших актів законодавства, які подають на розгляд Кабмін України, і 

проектів законів, внесених на розгляд ВР України іншими суб’єктами права 

законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів ВР Автономної Республіки 

Крим; готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і 

пропозиції до прийнятих ВР України законів, що надійшли на підпис 

Президентові України; здійснює нормативно-правове регулювання у 

фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах, у сфері адміністрування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

державної політики у сфері протидії правопорушенням під час застосування 

податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати 

єдиного внеску [289]; у сфері державного фінансового контролю, 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, 

випуску і проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних 

паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та 
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зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та 

обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; здійснює 

прогнозування та аналіз доходів бюджету; складає та уточнює прогноз 

Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди; 

визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які 

використовують для підготовки бюджетних запитів і розроблення проекту 

Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на 

наступні за плановим два бюджетні періоди, загальний рівень доходів, видатків 

і кредитування бюджету, дає оцінку обсягу фінансування бюджету для 

складення проекту Державного бюджету України та індикативних прогнозних 

показників Державного бюджету України на наступні за плановим два 

бюджетні періоди; вносить у встановленому порядку пропозиції щодо 

щорічного перегляду ставок податків і зборів, установлених у фіксованому 

значенні, для компенсації інфляційного впливу на обсяг надходжень до 

бюджету; визначає та забезпечує впровадження єдиних методологічних засад 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління державними фінансами; 

здійснює заходи щодо модернізації державних фінансів, створює інтегровану 

систему управління державними фінансами; здійснює узгодження рішення про 

надання розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового 

боргу стосовно загальнодержавних податків і зборів на строк, що перевищує 

один бюджетний рік, тощо [289]. 

Згідно з Положенням про Державну фіскальну службу України [280], 

відповідно до покладених на неї завдань, ДФС України: узагальнює практику 

застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС, 

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 

Президента України та Кабміну України, нормативно-правових актів 

міністерств і в установленому порядку подає їх Міністру фінансів; розробляє 

проекти законів України, актів Президента України, Кабміну України, наказів 
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Мінфіну з питань, що належать до сфери діяльності ДФС України; розробляє 

форми податкових декларацій (розрахунків), звітності та інших документів; 

здійснює адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного 

внеску в порядку, встановленому законом, забезпечує контроль за 

своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і 

відповідних позабюджетних фондів; контролює своєчасність подання 

платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності, 

своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, 

єдиного внеску, митних та інших платежів; здійснює контроль за дотриманням 

податкового та митного законодавства, законодавства щодо трансфертного 

ціноутворення, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску й іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС 

України [280]; здійснює облік платників податків і єдиного внеску, осіб, які 

здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, 

об’єктів оподаткування й об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; забезпечує 

ведення обліку податків і зборів, платежів; здійснює диференціацію платників 

податків; забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного 

контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні 

режими; здійснює контроль за: дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та громадянами встановленого законодавством порядку переміщення 

товарів, транспортних засобів через митний кордон України; законним 

застосуванням заходів тарифного й нетарифного регулювання під час 

переміщення товарів через митний кордон України і після завершення операцій 

митного контролю та митного оформлення; правильністю визначення митної 

вартості товарів відповідно до закону, а також за правильністю визначення 

країни походження та класифікації згідно з Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності товарів, які переміщують через митний 

кордон України, тощо [280]. 



202 
 

Таким чином, жодний з підзаконних нормативно-правових актів не 

містить чіткої вказівки на перелік обов’язків, виконання яких покладено на 

суб’єктів формування та реалізації фіскальної політики держави. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що обов’язки у сфері фіскальної 

політики розподіляють так: 

1) державно-владні суб’єкти, які формують фіскальну політику, 

зобов’язані:  

– відслідковувати наявні тенденції у фіскальній сфері з метою оновлення 

та вдосконалення загальних пріоритетів і напрямів розвитку фіскальної 

політики держави. Для ефективності політики в зазначеній сфері вона має, з 

одного боку, максимально відповідати нагальним суспільним потребам і 

запитам, а з іншого – визначити орієнтири подальшого розвитку; 

– забезпечити організаційно-правове підґрунтя для нормального 

виконання своїх завдань і функцій органами влади, що здійснюють 

безпосереднє практичне втілення національної фіскальної політики; 

– забезпечувати ефективну взаємодію контролюючих органів влади у 

фіскальній сфері з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та громадськістю; 

– спостерігати за рівнем якості й ефективності виконання 

контролюючими органами свого функціонального призначення; 

2) державно-владні суб’єкти, які забезпечують реалізацію фіскальної 

політики, зобов’язані: 

– максимально якісно, ефективно й оперативно здійснювати свої завдання 

та функції; 

– раціонально та доцільно використовувати надані їм у розпорядження 

ресурси; 

– активно взаємодіяти з іншими органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та громадськістю; 

– розробляти й упроваджувати новітні форми, методи і засоби реалізації 

фіскальної політики; 
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– здійснювати контроль за дотриманням законності й дисципліни у 

фіскальній сфері суспільно-державного життя; 

– виявляти проблеми та недоліки у фіскальній політиці держави й 

інформувати про них органи влади, які її формують. 

 

 

3.4. Адміністративно-правове регулювання функції контролю у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики 

 

Важливим засобом дотримання дисципліни й законності у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики держави є закріплений у 

національному законодавстві механізм реалізації вповноваженими суб’єктами 

функції контролю. Попри значну кількість досліджень особливостей реалізації 

цих функцій, досі в науково-правових колах тривають дискусії щодо їхньої 

сутності. У зв’язку з постійними змінами законодавства, на підставі якого 

вповноважені суб’єкти здійснюють функції контролю, дослідження 

особливостей їх реалізації у сфері формування і реалізації фіскальної політики 

держави набуває важливого значення. 

У більшості тлумачних словників «нагляд» трактують як дію у значенні 

«наглядати», тобто пильнувати, слідкувати за ким-, чим-небудь для контролю, 

забезпечувати порядок тощо; стежити, спостерігати з метою нагляду; 

поглянувши, звернути увагу на кого-, що-небудь, помітити, виявити когось, 

щось [60, с. 707].  

Таким чином, нагляд передбачає постійну контролюючу діяльність 

державних органів за дотриманням законів, норм і правил із забезпечення 

безпеки в різноманітних сферах суспільної діяльності (ядерної, гарантування 

безпеки польотів, авіаційної та екологічної безпеки, охорони праці, захисту 

майна, життя і здоров’я людей, безпеки руху, використання радіочастотного 

ресурсу), зокрема й обліку, узагальнення порушень [371, с. 202].  
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На підставі цього тлумачення науковці обґрунтовують похідні від нього 

дефініції: «державний нагляд», «адміністративний нагляд» тощо. З огляду на 

специфіку предмета нашого дослідження, важливого значення набуває аналіз 

змісту та сутності саме державного нагляду у сфері формування та реалізації 

фіскальної політики держави.  

Загалом державний нагляд визначають як вид державного контролю щодо 

забезпечення законності, дотримання спеціальних норм, виконання 

загальнообов’язкових правил, визначених в законах і підзаконних актах. 

Здійснення державного нагляду передбачає постійний систематичний нагляд 

спеціальних державних органів за діяльністю не підпорядкованих їм органів 

або осіб з метою виявлення порушень законності. Органи державного нагляду, 

які наділені надвідомчими повноваженнями, у межах своєї компетенції можуть 

застосовувати заходи впливу щодо об’єктів нагляду. До повноважень 

державних органів, що здійснюють нагляд, належать запобігання 

правопорушенням, їх припинення, притягнення винних осіб до 

відповідальності [430, с. 140].  

Також державний нагляд тлумачать як діяльність спеціальних органів 

державного управління із систематичного контролю за дотриманням 

установлених державних правил підприємствами, установами, організаціями, 

службовими особами й окремими громадянами [60, с. 707].  

Отже, основними ознаками державного нагляду є: нагляд за дотриманням 

спеціальних норм і правил, що діють у всіх або більшості галузей та сфер; 

функціонування спеціальних державних органів, що наділені широкими 

надвідомчими повноваженнями; реалізація своїх повноважень щодо не 

підпорядкованих їм органів й організацій органами державного нагляду; 

можливість застосування органами державного нагляду заходів 

адміністративного примусу [59, с. 174–175].  

Детальний аналіз запропонованих у юридичній літературі дефініцій дає 

підстави для висновку, що більшість науковців ототожнює державний нагляд із 

контролем або вважає його одним із видів контролю. Однак поняття 
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«контроль» має ширше значення, що зумовлює необхідність детальнішого його 

дослідження.  

Етимологічно слово «контроль» походить від старофранцузького 

словосполучення contre-role – список, що має дублікат для перевірки [431, 

с. 323]. У сучасній французькій мові використовують слово сontrole, що означає 

перевірку, зустрічний, вторинний запис, який роблять з метою перевірки 

первинного запису [401, с. 221]. У сучасних тлумачних словниках слово 

«контроль» пропонують визначати як перевірку відповідності контрольованого 

об’єкта встановленим вимогам; перевірку, облік діяльності кого-, чого-небудь, 

нагляд за кимось, чимось [60, с. 569]. 

На підставі запропонованого тлумачення поняття «контроль» визначимо 

похідну від нього категорію – «соціальний контроль». Зокрема, авторський 

колектив філософського енциклопедичного словника трактує це поняття як 

сукупність процесів у соціальній системі (суспільстві, соціальній групі тощо), 

за допомогою яких забезпечують дотримання певних «зразків» діяльності, а 

також дотримання обмежень у поведінці, порушення яких негативно 

позначається на функціонуванні всієї системи. Такими «зразками» й 

обмеженнями є системи цінностей, правові та моральні норми, адміністративні 

приписи, рішення, звичаї, звички тощо.  

У цьому контексті варто розглянути категорію державного контролю як 

одного з різновидів соціального контролю. Водночас у юридичній літературі 

обґрунтовують різні підходи до розуміння сутності державного контролю, що 

зумовлено його складною структурою. 

Так, одна група науковців державний контроль визначає як складову 

управління, сутність якої полягає у з’ясуванні стану справ на підконтрольному 

об’єкті, що забезпечує систематичну перевірку виконання Конституції, законів 

України, інших нормативно-правових актів, дотримання дисципліни та 

правопорядку й зовні виявляється у втручанні контролюючих органів в 

оперативну діяльність підконтрольних об’єктів, наданні їм обов’язкових для 
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виконання вказівок, припиненні, зміні чи скасуванні актів управління, вжитті 

заходів примусу щодо підконтрольних органів [5]. 

Інша група науковців державний контроль тлумачить як неодмінну 

частину організаційної роботи, складовими елементами якої є розроблення і 

прийняття рішення, технологія та механізм організації його виконання й 

перевірка кінцевого результату. Увагу зосереджено на тому, що головне 

призначення контролю полягає в його дієвості та спрямованості на побудову 

демократичного відкритого суспільства, сприяння йому [181, с. 294].  

Третя група науковців зводить контроль до вирішального впливу однієї 

чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на діяльність суб’єкта 

чи його частини, який здійснюють безпосередньо або через інших осіб, зокрема 

завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи значною їх 

частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, 

результатів голосування та рішення органів управління суб’єкта; укладенню 

договорів і контрактів, які надають можливість визначити умови господарської 

діяльності, давати обов’язкові вказівки або виконувати функції органу 

управління суб’єкта [371, с. 167].  

На підставі здійсненого аналізу доходимо висновку щодо певної 

термінологічної схожості контрольної та наглядової діяльності. Зазначені 

категорії тісно пов’язані та мають спільні риси, зокрема: 

– їх поєднує єдина мета – забезпечення дисципліни та законності в 

державному управлінні;  

– спільними є форми їх здійснення – перевірки, витребування звітів, 

пояснень тощо; 

– видані в їх межах вказівки є обов’язковими. 

Однак, попри зовнішню схожість, контроль і нагляд – це різні правові 

категорії, які відрізняються за низкою принципових ознак, а саме:  

– контроль, на відміну від нагляду, щоденно та безперервно здійснює 

широке коло органів [8, с. 475];  
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– контролюючий орган має право втручатися в оперативну діяльність 

підконтрольного об’єкта (іноді аж до підміни керівного органу); 

– контролюючі органи мають право самостійно притягувати винних до 

правової відповідальності [70, с. 48–49]. 

У контексті аналізу контрольної та наглядової функцій варто зазначити, 

що останніми роками в науково-правовій літературі застосовують термін 

«контрольно-наглядова діяльність». Так, О. Ф. Скакун акцентує на появі 

наукових обґрунтувань таких самостійних галузей влади, як президентська, 

контрольно-наглядова, місцева, виборча, інформаційна. Контрольно-наглядова 

влада має всі підстави бути офіційно визнаною, оскільки її здійснюють 

незалежні контрольно-наглядові органи, що діють від імені держави та 

відрізняються від інших видів контролю (відомчого, міжвідомчого, 

спеціалізованого). На користь визнання контрольно-наглядової влади як 

додаткової «гілки» влади свідчить аналіз сучасних конституцій демократичних 

держав, у яких її було відокремлено [349, с. 143].  

На нашу думку, використання науковцями терміна «контрольно-

наглядова діяльність» додатково підтверджує висновок щодо недоцільності 

ототожнення нагляду й контролю.  

Визначаючи особливості реалізації функції контролю у сфері формування 

та реалізації фіскальної політики, не можна оминути увагою питання системи 

суб’єктів, на яких покладено виконання такої функції. Особливе місце в 

зазначеній системі посідають вищі органи державної влади – ВР України, 

Президент України і Кабмін України.  

Відповідно до ст. 75 Основного Закону, єдиним органом законодавчої 

влади в Україні є парламент – ВР України. Як суб’єкт, що здійснює функції 

контролю у сфері формування й реалізації фіскальної політики, ВР України, 

згідно зі ст. 85 Конституції України: затверджує Державний бюджет України та 

внесення змін до нього; здійснює контроль за виконанням Державного бюджету 

України, приймає рішення щодо звіту про його виконання; розглядає та 

приймає рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів 
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України; здійснює контроль за діяльністю Кабміну України відповідно до 

Конституції та закону; затверджує рішення про надання Україною позик та 

економічної допомоги іноземним державам і міжнародним організаціям, а 

також про отримання Україною від іноземних держав, банків та міжнародних 

фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, 

здійснює контроль за їх використанням; призначає на посаду та звільняє з 

посади Голову НБУ за поданням Президента України; призначає на посади та 

звільняє з посад половину складу Ради НБУ; здійснює парламентський 

контроль у межах, визначених Конституцією та законом; приймає рішення про 

направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата 

України, групи народних депутатів України чи комітету ВР України, 

попередньо підтриману не менше ніж однією третиною від конституційного 

складу ВР України [151]. Усі ці повноваження є своєрідними формами 

контрольної діяльності Парламенту. 

Таким чином, ВР України як вищий орган державної влади здійснює 

загальну функцію контролю у сфері формування та реалізації фіскальної 

політики держави. Визначальною їх особливістю є те, що цей орган влади: 

приймає закони, які встановлюють правові засади такої діяльності; здійснює 

парламентський контроль; впливає на правовий статус інших суб’єктів таких 

правовідносин шляхом їх формування (призначення на посади, створення 

нових органів тощо) або ліквідації (звільнення з посад, ліквідація органів тощо). 

Ще одним вищим органом державної влади, на якого покладено 

реалізацію функції контролю у сфері формування та реалізації фіскальної 

політики в Україні, є Президент України. У статті 102 Основного Закону 

зазначено, що Президент України є главою держави та виступає від її імені. Він 

є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

дотримання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. 

Виконуючи контрольну функцію у сфері формування й реалізації фіскальної 

політики держави, Президент України: здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави; призначає позачергові вибори до ВР 
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України в строки, встановлені Конституцією; припиняє повноваження ВР 

України у випадках, передбачених Конституцією; призначає на посади та 

звільняє з посад половину складу Ради НБУ; зупиняє дію актів Кабміну 

України з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності; створює в межах 

коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх 

повноважень консультативні, дорадчі й інші допоміжні органи та служби; 

підписує закони, прийняті ВР України; має право вето щодо прийнятих 

ВР України законів (окрім законів про внесення змін до Конституції України) з 

подальшим поверненням їх на повторний розгляд до ВР України [151].  

Ці конституційні положення характеризують Президента України як 

суб’єкта, на якого покладено здійснення функції загального контролю у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики держави, що загалом схожі на 

функції ВР України. 

Розглянемо функцію здійснення контролю у сфері формування й 

реалізації фіскальної політики держави Кабміну України. Відповідно до ст. 113 

Конституції України, Кабмін України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади, що відповідальний перед Президентом України та ВР 

України, підконтрольний і підзвітний ВР України в межах, передбачених 

Конституцією [151]. Правовий статус Кабміну України як суб’єкта здійснення 

функції контролю у сфері формування й реалізації фіскальної політики держави 

визначено в Законі України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 

2014 року. Так, згідно зі ст. 1 зазначеного нормативного акта, Кабмін України 

здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні 

органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві 

державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих 

органів. Стаття 20 Закону виокремлює компетенцію Кабміну України у сфері 

економіки та фінансів, наділяючи його такими контрольними повноваженнями 

в цій сфері: здійснення прогнозування та державного регулювання національної 

економіки; забезпечення розроблення та виконання загальнодержавних програм 
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соціального розвитку; здійснення заходів щодо демонополізації й 

антимонопольного регулювання економіки; забезпечення здійснення державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності; забезпечення захисту 

прав споживачів і підвищення якості їх життя; забезпечення проведення 

державної фінансової та податкової політики; розроблення проектів законів про 

Державний бюджет України, про внесення змін до Державного бюджету 

України, забезпечення виконання затвердженого ВР України Державного 

бюджету України, подання ВР України звіту про його виконання; прийняття 

рішень про використання коштів резервного фонду Державного бюджету 

України; забезпечення проведення державної політики цін і здійснення 

державного регулювання ціноутворення; участь у складанні платіжного 

балансу й організація роботи зі складання зовнішньоторговельного балансу 

України, забезпечення раціонального використання державних валютних 

коштів; гарантування позик, які у визначених законом про Державний бюджет 

України межах надають іноземні держави, банки, міжнародні фінансові 

організації, а в інших випадках – відповідно до міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана ВР України [294].  

Отже, аналіз законодавчих положень засвідчує, що з усіх вищих органів 

державної влади саме Кабмін України наділений найширшим обсягом 

контрольних повноважень у сфері формування й реалізації фіскальної політики 

держави.  

У цьому контексті варто проаналізувати також функції центральних 

органів виконавчої влади. Організація, повноваження та порядок їх діяльності 

визначені в Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17 березня 2011 року. Згідно зі ст. 1 цього документа, систему центральних 

органів виконавчої влади утворюють міністерства й інші центральні органи 

виконавчої влади. Міністерство – це центральний орган виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох 

визначених Кабміном України сферах, здійснення якої покладено на Кабмін 

України Конституцією та законами України [307].  
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Система та загальна чисельність міністерств визначені Постановою 

Кабміну України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 

влади» від 10 вересня 2014 року. Нині функціонує 17 міністерств: Міністерство 

аграрної політики та продовольства України; МВС України; Міністерство 

екології та природних ресурсів України; Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; 

Міністерство закордонних справ України; Міністерство інформаційної політики 

України; Міністерство інфраструктури України; Міністерство культури 

України; Міністерство молоді та спорту України; Міністерство оборони 

України; Міністерство освіти і науки України; Міністерство охорони здоров’я 

України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України; Міністерство соціальної політики 

України; Міністерство фінансів України; Міністерство юстиції України [297]. 

Лише деякі з перерахованих центральних органів виконавчої влади здійснюють 

функцію контролю у сфері формування й реалізації фіскальної політики 

держави.  

Передусім ідеться про Мінфін України, функції якого проаналізовано 

вище [289].  

Здійснення функції контролю у сфері формування та реалізації фіскальної 

політики держави покладено також на Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі. Відповідно до Положення «Про Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі», що затверджено Постановою Кабміну України від 20 серпня 2014 р. 

№ 459, воно є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує: формування та реалізує державну політику економічного, 

соціального розвитку і торгівлі, промислову, інвестиційну, 

зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного 

регулювання, оцінки відповідності та стандартизації, управління об’єктами 

державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного 

партнерства, туризму й курортів (окрім здійснення державного контролю у 

сфері туризму і курортів), державних закупівель, а також державного 
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замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів; 

формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, 

державного матеріального резерву, експортного контролю, інтелектуальної 

власності; формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, 

державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики і 

державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, контролю у 

сфері господарської діяльності [257]. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади», ці органи можуть бути утворені як служби, агентства, інспекції. Статус 

конкретного органу залежить від їх специфіки, покладених функцій, наприклад, 

якщо: більшість функцій центрального органу виконавчої влади полягає в 

наданні адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, утворюють 

службу; більшість функцій центрального органу виконавчої влади передбачає 

управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його 

управління, утворюють агентство; більшість функцій центрального органу 

виконавчої влади становлять контрольні функції за дотриманням державними 

органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, 

юридичними та фізичними особами актів законодавства, утворюють інспекцію 

[307].  

Проаналізувавши нормативно-правові акти, які визначають правові 

засади діяльності центральних органів виконавчої влади, ми доходимо 

висновку, що найширшим обсягом контрольних повноважень у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики держави наділені: 

1) ДФС України, правовий статус якої визначено в Положенні «Про 

Державну фіскальну службу України», затвердженому Постановою Кабміу 

України від 21 травня 2014 р. № 236. ДФС України є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабмін України 

через Міністра фінансів. Окрім того, ДФС України реалізує державну податкову 

політику, політику у сфері державної митної справи й у сфері протидії 
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правопорушенням під час застосування податкового, митного законодавства, а 

також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [280]; 

2)  ДКС України, правовий статус якої визначений Положенням «Про 

Державну казначейську службу України», затвердженим Постановою Кабміну 

України від 15 квітня 2015 р. № 215, є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовує та координує Кабмін України через Міністра 

фінансів. ДКС України реалізує державну політику у сферах казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання 

бюджетів [286]; 

3) Державна служба експортного контролю України, правовий статус якої 

визначено в Положенні «Про Державну службу експортного контролю 

України», затвердженому Постановою Кабміну України від 31 березня 2015 р. 

№ 159. Ця служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовує і координує Кабмін України через Міністра економічного розвитку і 

торгівлі. Вона реалізує державну політику у сфері державного експортного 

контролю [287]; 

4) Державна регуляторна служба України, правовий статус якої 

визначений у Положенні «Про Державну регуляторну службу України», 

затвердженому Постановою Кабміну України від 24 грудня 2014 р. № 724. Ця 

служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та 

координує Кабмін України. Вона реалізує державну регуляторну політику, 

політику з питань контролю у сфері господарської діяльності, ліцензування і 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції 

господарської діяльності [95]; 

5) Державна служба фінансового моніторингу України, правовий статус 

якої визначений у Положенні «Про Державну службу фінансового моніторингу 

України», затвердженому Постановою Кабміну України від 29 липня 2015 р. 

№ 537. Вона є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
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спрямовує та координує Кабмін України через Міністра фінансів і що реалізує 

державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [288]. 

У контексті досліджуваного питання варто зауважити, що не лише органи 

державної влади можуть бути суб’єктами контрольної діяльності у сфері 

формування й реалізації фіскальної політики держави. Певним обсягом 

повноважень у цій сфері наділені також і громадяни України, які здійснюють 

так званий громадський контроль. Захищаючи свої законні права та свободи, 

громадяни привертають увагу компетентних органів на порушення 

законодавства й захищають таким чином установлені в державі та суспільстві 

правовідносини [8, с. 480].  

У сучасній науковій літературі обґрунтовано різні підходи до тлумачення 

сутності інституту громадського контролю. Зокрема, Т. В. Наливайко визначає 

його як механізм саморегуляції в соціальних системах (групах, колективах, 

організаціях, суспільстві загалом), що здійснює її за допомогою нормативного 

(морального, правового, адміністративного тощо) регулювання поведінки 

людей [204].  

На думку авторського колективу юридичної енциклопедії, громадський 

контроль – це один із видів соціального контролю, який здійснюють об’єднання 

громадян і власне громадяни. Громадський контроль є важливою формою 

реалізації демократії та способом залучення населення до управління 

суспільством і державою. Основний метод громадського контролю – це 

перевірка виконання вимог чинного законодавства та прийнятих рішень на 

підконтрольних об’єктах. Цю перевірку вони можуть здійснювати як 

самостійно, так і спільно з органами державного контролю. За результатами 

перевірок на підставі складених протоколів й актів громадські об’єднання 

інформують відповідні державні органи про виявлені порушення, вносять 

пропозиції щодо притягнення правопорушників до відповідальності тощо [429, 

с. 624–625].  
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Нині одним із найважливіших заходів забезпечення законності та 

дисципліни в державному управлінні є право громадян на звернення до 

державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій різних форм власності. Звертаючись до компетентних 

органів, громадяни сигналізують про виявлені ними порушення законності та 

дисципліни, надаючи тим самим змогу вповноваженим органам розібратися в 

суті справи, притягнути, якщо на це є підстави, до відповідальності винних [8, 

с. 479]. 

Отже, провідною формою громадського контролю, зокрема у сфері 

формування й реалізації фіскальної політики держави, є законодавчо закріплена 

можливість громадян звертатися до компетентних державних органів.  

Питання практичної реалізації громадянами України наданого їм 

Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання 

громадян відповідно до їхнього статуту пропозиції щодо поліпшення їх 

діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, 

державних і громадських органів визначено Законом України «Про звернення 

громадян» від 2 жовтня 1996 року. Цей нормативний акт забезпечує 

громадянам України можливість брати участь в управлінні державними та 

громадськими справами, впливати на поліпшення роботи органів державної 

влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, відстоювати свої права й законні інтереси, а 

також відновлювати їх у разі порушення. 

Відповідно до ст. 3 цього Закону, звернення громадян потрібно 

тлумачити як викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), 

заяви (клопотання) та скарги. Пропозицією (зауваженням) є звернення 

громадян, де висловлено пораду, рекомендацію щодо діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових 

осіб, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя 

громадян, удосконалення правових засад державного та громадського життя, 

соціально-культурної та інших сфер діяльності держави й суспільства. Заява 
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(клопотання) – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та інтересів; 

повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних 

депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також 

висловлення думки щодо поліпшення їхньої діяльності. Скарга – це звернення з 

вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених 

діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, 

посадових осіб [293]. Водночас не всі з проаналізованих вище форм звернень 

громадян мають однаковий вплив на контрольну діяльність. Лише скарги та 

заяви про порушення чинного законодавства, недоліки в роботі певних осіб, 

державних і недержавних структур активізують компетентні органи 

(уповноважених осіб) щодо проведення контрольних дій з метою усунення 

порушень і недоліків [8]. Зазначене стосується також громадського контролю у 

сфері формування та реалізації фіскальної політики держави. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Визначено, що механізм адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики це систематичний, узгоджений процес впливу на суспільні 

відносини, що виникають, видозмінюються та припиняються у зв’язку зі 

здійсненням фіскальної політики держави, яку реалізують за допомогою 

законодавчо закріпленої сукупності адміністративно-правових засобів з метою 

регулювання доходів і витрат держави в короткостроковій перспективі. Його 

реалізують за допомогою визначеного на нормативно-правовому рівні 
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комплексу адміністративно-правових засобів з метою регулювання доходів і 

витрат держави в короткостроковій перспективі. Механізму адміністративно-

правового регулювання (як процесу) притаманний динамічний характер. 

Принципами адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

держави є визначені на нормативно-правовому рівні основні, найголовніші та 

керівні засади, на яких побудована така діяльність. До принципів побудови 

механізму адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

держави відносяться законності, поєднання одноособовості та колегіальності, 

поєднання централізації та децентралізації, відповідальності, гласності, 

плановості. 

Складовими механізму адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики держави є адміністративно-правові норми, акти 

тлумачення й реалізації адміністративно-правових норм, адміністративно-

правові відносини. Норми права як структурний елемент механізму 

адміністративно-правого регулювання фіскальної політики держави наявні в 

низці нормативно-правових актів законодавства, які можуть мати різну 

юридичну силу. Основними кодифікованими нормативно-правовими актами, 

що регулюють відносини, які виникають в ході формування та реалізації 

фіскальної політики держави є БК України та ПК України.  

Доведено, що у сучасних умовах акти тлумачення адміністративно-

правових норм є важливим елементом механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави, адже нормативна зарегульованість 

досліджуваного питання призводить до наявності великої кількості спірних 

питань, які ускладнюють дотримання вимог законодавства та процес 

правозастосування. Важливе місце в механізмі адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави посідають акти реалізації 

адміністративно-правових норм, які передбачають фактичну поведінку 

суб’єктів формування та реалізації фіскальної політики, пов’язану зі 

здійсненням закріпленої за ними в актах законодавства сукупності прав та 

обов’язків у зазначеній сфері. 
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Визначено, що адміністративні правовідносини як окремий елемент 

механізму адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

держави – це врегульовані адміністративно-правовими нормами суспільні 

відносини, що виникають, розвиваються, змінюються та припиняються у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики держави, однією зі сторін яких 

завжди є орган, наділений владними повноваженнями у сфері формування та 

реалізації фіскальної політики (наприклад, ДФС України, ДКС України, 

Держаудитслужба України тощо). 

Особливості правового регулювання формування та реалізації фіскальної 

політики детально висвітлено в окремих розділах Конституції України, а також 

у спеціальних нормативно-правових актах законодавчого та підзаконного 

рівнів. Владні повноваження у сфері формування та реалізації фіскальної 

політики – це сукупність можливостей компетентних органів влади й 

посадових осіб, якими вони можуть скористатися в процесі виконання своїх 

завдань і функцій у сфері формування та реалізації фіскальної політики, зміст, 

підстави, порядок і межі реалізації яких визначено законодавством. 

Узагальнено розподіл владних повноважень у досліджуваній сфері, закріплений 

у відповідних кодифікованих нормативно-правових актах, зокрема, БК України, 

ПК України та МК України. В низці нормативно-правових актів законодавчого 

і підзаконного характеру деталізовано владні повноваження відповідних 

органів влади у сфері фіскальної політики з різним рівнем конкретизації, що в 

окремих випадках створює уяву не їх повноважень, а функцій. Найвищий 

рівень конкретизації та деталізації повноважень притаманний для тих 

нормативно-правових актів, які регламентують контрольні повноваження у 

сфері фіскальної політики. Саме на цю ланку апарату держави покладено 

здійснення контрольні функції в зазначеній сфері, а також безпосередню 

реалізацію досліджуваної політики, виконання основного обсягу 

правозастосовної діяльності. 

Владні повноваження у сфері формування та реалізації фіскальної 

політики доцільно об’єднати за відповідними рівнями: 1) стратегічний – 
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повноваження, пов’язані з розробленням засад фіскальної політики, 

формуванням її цілей і пріоритетів на тривалий період часу, якими наділені ВР 

України, Президент України, Кабмін України, Мінфін України й органи 

місцевого самоврядування; 2) тактичний – повноваження, пов’язані з 

розробленням конкретніших завдань, напрямів, форм і методів досягнення 

цілей та виконання завдань, сформульованих на стратегічному рівні, якими 

наділені Мінфін України, центральний апарат ДФС України, частково ГУ ДФС 

України в регіонах; 3) виконавчий – повноваження, пов’язані з безпосередньою 

практичною реалізацією різних заходів (контрольних, консультативно-

роз’яснювальних тощо), спрямованих на виконання завдань і цілей фіскальної 

політики держави, якими наділені представники ДФС України. 

Визначено, що обов’язками у сфері формування та реалізації фіскальної 

політики є вид і міра встановленої законом поведінки, якої необхідно 

дотримуватися компетентним суб’єктам органів влади у процесі формування та 

реалізації політики державних доходів та політики державних витрат. Їх 

належне виконання забезпечують юридичною відповідальністю. Сфері 

фіскальної політики притаманні три загальні групи обов’язків, кожна з яких має 

обмежувальний характер: 1) активного характеру – реалізують шляхом 

вчинення певних дій на користь правомочних осіб; 2) пасивного характеру – 

реалізують шляхом утримання особою від учинення певних дій; 3) юридична 

відповідальність, яка полягає в обов’язку особи зазнати для себе певних 

обтяжень, позбавлень. 

Обґрунтовано, що обов’язки у сфері фіскальної політики можна 

класифікувати за суб’єктами її формування та реалізації. До обов’язків 

державно-владних суб’єктів, які формують фіскальну політику, відноситься: 

відслідковування наявних тенденцій у фіскальній сфері з метою оновлення та 

вдосконалення загальних пріоритетів і напрямів розвитку фіскальної політики 

держави; забезпечення організаційно-правового підґрунтя для нормального 

виконання своїх завдань і функцій органами влади, що здійснюють 

безпосереднє практичне втілення національної фіскальної політики; 
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забезпечення ефективної взаємодії контролюючих органів влади у фіскальній 

сфері з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування 

та громадськістю; спостереження за рівнем якості й ефективності виконання 

контролюючими органами свого функціонального призначення. Обов’язками 

державно-владних суб’єктів, які забезпечують реалізацію фіскальної політики, 

є: раціональне використання наданих їм у розпорядження ресурсів; активна 

взаємодія з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та громадськістю; розроблення й упровадження новітніх форм, 

методів і засобів реалізації фіскальної політики; здійснення контролю за 

дотриманням законності й дисципліни у фіскальній сфері; виявлення проблем 

та недоліків у фіскальній політиці держави й інформування про них органів 

влади, які її формують. 

Контрольні повноваження у сфері фіскальної політики, порівняно з 

іншими повноваженнями, найбільш конкретно та детально закріплені у тих 

нормативно-правових актах, які регламентують владні повноваження у 

зазначеній сфері. Загальні функції контролю у сфері формування та реалізації 

фіскальної політики держави здійснює ВР України, визначальною особливістю 

чого є те, що цей орган влади: приймає закони, які встановлюють правові 

засади такої діяльності; здійснює парламентський контроль; впливає на 

правовий статус інших суб’єктів таких правовідносин шляхом їх формування 

(призначення на посади, створення нових органів тощо) або ліквідації 

(звільнення з посад, ліквідація органів тощо). Доведено, що найширшим 

обсягом контрольних повноважень у сфері формування й реалізації фіскальної 

політики держави серед центральних органів виконавчої влади наділений 

Кабмін України. Безпосередньо найширшим обсягом контрольних повноважень 

у сфері формування та реалізації фіскальної політики держави наділені ДФС 

України, ДКС України, Державна служба експортного контролю України, 

Державна регуляторна служба України, Державна служба фінансового 

моніторингу України та Держаудитслужба України. 
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У результаті проведеного дослідження наголошено, що не лише органи 

державної влади можуть бути суб’єктами контрольної діяльності. Певним 

обсягом повноважень у сфері формування й реалізації фіскальної політики 

держави наділені і громадяни України, які здійснюють так званий громадський 

контроль, основним методом якого є перевірка виконання вимог чинного 

законодавства та прийнятих рішень на підконтрольних об’єктах, яку вони 

можуть здійснювати як самостійно, так і спільно з органами державного 

контролю. Проте сьогодні провідною формою громадського контролю та 

найбільш розповсюдженою, зокрема у сфері формування й реалізації 

фіскальної політики держави, є законодавчо закріплена можливість громадян 

звертатися до компетентних державних органів. Належне реагування та такі 

звернення та активна співпраця з громадськістю дозволять більш ефективно 

впроваджувати заходи фіскальної політики держави, спрямованих на 

формування в Україні сучасного соціально-орієнтованого суспільства. 
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Характеристика структурно-функціонального забезпечення 

формування та реалізації фіскальної політики в Україні 

 

Зміст структурно-функціонального забезпечення фіскальної політики 

України доцільно розглянути шляхом аналізу сутності характеристики її 

структурної та функціональної складових і зв’язків між ними. 

Структура (лат. structure – будова, розташування) – це відображення 

внутрішньої побудови системи, сутність організації, що виявляється в єдності 

та взаємозв’язку складових, які об’єднуються нею, формі та способі цього 

об’єднання, створенні ним нових властивостей і потенціалу практичного їх 

застосування. Структура відображає склад елементів, внутрішню форму 

організації системи в її статичному стані. Взаємозв’язок і субординація 

елементів структури є динамічними, оскільки рухаються слідом за об’єктом 

впливу, що змінюється [25]. У контексті нашого дослідження – це забезпечення 

формування та реалізації ефективної фіскальної політики.  

Під час формування та реалізації фіскальної політики держави вкрай 

необхідною є інтеграція зусиль усіх суб’єктів, задіяних у цьому процесі, без 

чого неможливо досягнути її належної ефективності. Спочатку поняття 

інтеграції почали широко застосовувати у 1950–60-ті рр. для відображення 

процесів, які відбувалися на рівні міжнаціональних утворень і блоків, а 

згодом – унаслідок глобалізації та загальної економічної інтеграції. Інтеграція 

(лат. integratio – відновлення, об’єднання в ціле окремих частин) – це 

об’єднання зусиль окремих суб’єктів для досягнення загальної стратегічної 

мети. Інтеграція можливостей усіх суб’єктів формування та реалізації 

фіскальної політики держави, що ґрунтуються на їхній компетенції, тобто колі 
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повноважень, наданих законом кожному конкретному органу або посадовій 

особі, дасть змогу сформувати цілісну систему, що органічно функціонує.  

Кожна зі складових фіскальної політики сприймає іншу складову як 

частину єдиного організму, життєдіяльність якого залежить від відкритості та 

прозорості діяльності всіх його частин. Завдяки об’єднанню потенціалу всіх 

суб’єктів, які утворюють цей «організм», можливим є досягнення 

синергетичного ефекту. Синергія (гр. synergos – узгоджений, той, який 

взаємодіє) – це узгодженість, взаємопов’язаність руху всередині системи. 

Синергізм у формуванні фіскальної політики полягає в тому, що суб’єкт 

регуляційного впливу під час формування фіскальної політики має враховувати 

наявність у політики державних доходів і витрат інструментів, які за своїми 

характеристиками можуть посилити їх кумулятивний вплив. Завдяки цьому 

результат їхньої спільної дії буде значно перевищувати механічну суму цілей 

[365], передбачених кожною зі складових фіскальної політики. Саме єдність, 

поєднання, взаємозв’язок як цілісні характеристики вияву сутності певної 

системи найповніше відображають системне підґрунтя, яке визначає її 

внутрішній стан. 

Між структурними елементами забезпечення фіскальної політики також 

обов’язковою є взаємодія та координація відповідно до цілей і завдань, що 

реалізуються через функції. Згідно з визначеннями, наявними в тлумачних 

словниках, поняття «функція» – це робота кого-, чого-небудь, коло діяльності 

когось, чогось, обов’язки, дії [355]. Тобто функціональне забезпечення 

фіскальної політики – це діяльність сукупності відповідних суб’єктів у межах 

виконання ними своїх обов’язків, спрямована на реалізацію завдань фіскальної 

політики.  

Отже, між структурним і функціональним забезпеченням наявний 

органічний зв’язок, що зумовлює єдину цілісну структуру цих двох складових. 

Це дві взаємопов’язані підсистемами в загальному інтегрованому механізмі 

забезпечення формування та реалізації фіскальної політики держави. 

Структурно-функціональне забезпечення фіскальної політики становить 
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сукупність суб’єктів фіскальної політики в єдності їхніх функцій та 

організаційних зв’язків, яка забезпечує формування оптимальної фіскальної 

політики держави та її ефективну реалізацію. 

Структурно-функціональне забезпечення створює умови формування 

реординаційних взаємозв’язків, унаслідок яких забезпечують самостійність і 

самокерованість елементів нижчого рівня, а також їхню здатність впливати на 

вищі рівні [41]. Визначальною особливістю структурно-функціонального 

забезпечення є те, що кожну функцію реалізують не всі суб’єкти і не окремий 

суб’єкт, а лише вони спільно. З метою оптимальної побудови структурно-

функціонального забезпечення обов’язковим є погодження всередині окремого 

суб’єкта розподілу людських ресурсів і технічних засобів управління. Водночас 

фіскальна політика має спрямовуватися на: обмеження фіскальних ризиків у 

політиці державних доходів і державних витрат, досягнення прийнятних рівнів 

дефіциту публічного бюджету, послаблення тиску фінансування бюджету на 

економічний та соціальний розвиток країни, досягнення прийнятного рівня 

державного і гарантованого державою боргу тощо. 

До суб’єктів, задіяних у формуванні та реалізації фіскальної політики 

держави, належать Президент України, органи державної влади та місцевого 

самоврядування, громадські об’єднання, а також міжнародні організації, серед 

яких МВФ, Світовий банк, Світова організація торгівлі, ЄС тощо. Міжнародні 

організації висувають конкретні вимоги, виконання яких є необхідною умовою 

отримання позитивного рішення про надання фінансової допомоги, позичок і 

кредитів, і держава змушена враховувати їх як в економічній, так і в політичній 

сферах. Саме тому ми відносимо міжнародні організації до кола суб’єктів, які 

задіяні при визначенні підходів до формування фіскальної політики в сучасній 

України. 

Аналізованих суб’єктів не можна згрупувати за тими функціями, які вони 

виконують у зазначеній діяльності, оскільки їм притаманні здебільшого 

декілька різних функцій. Тому доцільно викласти інформацію щодо 
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суб’єктного забезпечення фіскальної політики, відокремивши функціональне 

забезпечення формування фіскальної політики від її реалізації.  

На етапі формування фіскальної політики держави суб’єкти цього 

процесу розробляють і впроваджують фіскальну політику відповідно до завдань 

економічної політики держави та з врахуванням об’єктивних та суб’єктивних 

факторів, які впливають на її реалізацію. Вони мають прогнозувати та 

планувати відповідні заходи, формувати планові показники надходжень і 

витрат, узгоджувати й корегувати заплановані заходи та оперативно реагувати 

на відповідні індикатори, які демонструють наявність певних процесів у 

національній економіці. З огляду на це, між зазначеними субєктами має бути 

постійна комунікація для корегування дій, спрямованих на формування та 

реалізацію фіскальної політики держави. Хоча, як свідчить практика, саме така 

комунікація сьогодні нажаль відсутня. 

ВР України виконує стратегічну функцію, а на формування фіскальної 

політики він може впливати як опосередковано, так і безпосередньо. У 

першому випадку він діє шляхом ухвалення законів, які позначаються на 

показниках дохідної та видаткової частин бюджету. ВР України встановлює 

постійний розподіл закріплених доходів між ланками бюджетної системи в 

Бюджетному кодексі України та щорічний перерозподіл регулювальних 

доходів у законах про Державний бюджет України. ВР України має спланувати 

відповідні заходи фіскальної політики так, щоб кожний державний орган був 

наділений таким обсягом коштів, який здатен забезпечити виконання всіх його 

функцій і завдань. Також необхідно забезпечити зацікавленість місцевих 

органів у збільшенні бюджетних надходжень, запобігання касових розривів, 

збалансованість усіх бюджетів, а також бездефіцитність бюджетів тощо [405]. 

До того ж ВР України визначає загальні підходи стосовно обласних бюджетів і 

бюджету міста Києва. 

На підставі загальних положень фіскальної політики держави 

представницький орган розробляє фіскальну політику для адміністративних 

одиниць нижчого рівня, тобто обласні ради регулюють районні та міські (міст 
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обласного підпорядкування) бюджети, районні ради – селищні, сільські, міські 

(міст районного підпорядкування) бюджети, а міські ради – бюджети районів у 

містах [405].  

Отже, нині триває активний процес бюджетної децентралізації, в умовах 

якої органи, що забезпечують формування фіскальної політики держави, 

наділені стабілізаційною та перерозподільною функціями. Стабілізаційна 

функція передбачає впровадження ефективної антициклічної економічної 

політики, а перерозподільна – полягає в протидії бідності. Під час реалізації 

зазначених функцій усі суб’єкти використовують свої певні повноваження. 

Зокрема, функції Президента України під час формування фіскальної політики 

є частково обмеженими, оскільки здебільшого він проголошує свою позицію в 

межах щорічного послання, у якому, окрім зазначених проблем бюджетної 

політики, увагу акцентовано й на інших питаннях. Таким чином, доцільно 

розширити ці повноваження шляхом закріплення в Конституції України та 

БК України повноважень щодо окремого щорічного звернення, що буде 

безпосередньо присвячене питанням фіскальної політики, у якому Президент 

України окреслюватиме власне бачення її спрямованості, проблем у сфері 

державних доходів і державних витрат, а також напрямів їх розв’язання. 

Зазначені положення варто враховувати під час складання проекту Бюджетної 

резолюції та проекту Державного бюджету України на відповідний рік. 

Кабмін України виконує організаційну функцію – організовує узгодження 

проекту Державного бюджету перед поданням його на розгляд ВР України. 

Організаційна функція також охоплює процес узгодження планових показників 

дохідної та видаткової частин бюджету між ДФС України, Державною митною 

службою, ДКС України, Мінфіном України, НБУ, державними адміністраціями 

й іншими зацікавленими суб’єктами. 

У процесі формування фіскальної політики, зокрема її основних напрямів, 

визначальним суб’єктом є Мінфін України, що складає проекти бюджетів і 

формулює прогнозні показники розвитку економіки на підставі прогнозних 

макроекономічних показників, про які інформує Міністерство економічного 
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розвитку і торгівлі України, яке враховує інформацію НБУ про основоположні 

аспекти грошово-кредитної політики, а також інформацію ДФС України та 

Державної митної служби щодо прогнозних показників доходів на майбутній 

період. Таким чином Мінфін України також виконує організаційну функцію в 

ході формування фіскальної політики. 

У законодавстві закріплено поняття «державне прогнозування» як 

науково обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, окремих галузей 

економіки чи адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану 

економіки та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і 

строків досягнення параметрів економічного та соціального розвитку [275]. 

Таке визначення дає підстави стверджувати, що передбачене розроблення 

декількох варіантів економічного розвитку держави залежить від різних 

факторів впливу. У разі появи певного чинника об’єктивного чи суб’єктивного 

характеру є можливість оперативно відреагувати на об’єктивні потреби 

суспільства та змінити заходи в межах фіскальної політики на оптимальніші за 

певних умов. Проте складно передбачити вплив неекономічних факторів. 

Йдеться про планування бюджетних витрат унаслідок обставин, які виникли під 

впливом певної політичної ситуації, адже політичні ризики, які майже ніколи не 

висвітлюють як офіційні чинники впливу на прогнозні показники, часто 

ускладнюють виконання дохідної частини бюджету відповідно до складеного 

прогнозу. Зазначене призводить до похибок у прогнозуванні та регулярного 

корегування фіскальної політики держави шляхом внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет на ... рік» тощо. До похибок у прогнозуванні 

призводить його технічна та методологічна незабезпеченість, адже сьогодні 

відсутні об’єктивні показники, які спроможні надати чітку уяву щодо 

можливих змін економічної ситуації у разі запровадження тих або інших 

заходів фіскальної політики. Крім того, відсутня методологія, яка дозволить 

при обрахуванні прогнозних показників стану економіки країни враховувати 

об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на ефективність реалізації 

фіскальної політики держави. 
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Отже, однією з функцій, яку виконує Мінфін України в процесі 

формування фіскальної політики, є інформаційна, яка є логічним продовження 

організаційної функції, що забезпечує необхідною інформацією процес 

складання проекту Державного бюджету України. Воно надає зацікавленим 

особам прогнозні показники, які формують базу державного прогнозування 

розвитку економіки, а отже – фіскальної політики. У зазначених показниках 

мають бути враховані не лише обсяги, а й напрями змін вихідних 

макропоказників. Нагальною проблемою під час використання прогнозних 

показників у формуванні фіскальної політики став брак довгострокового 

бюджетного прогнозування внаслідок нестабільності економічної та політичної 

ситуації в Україні [109]. Таким чином, Мінфін України здійснює загальну 

організацію формування фіскальної політики та координує діяльність учасників 

бюджетного процесу з питань виконання бюджету. 

Як було зазначено вище, Мінфін України виконує не лише інформаційну, 

а й організаційну функцію, яка полягає в його безпосередньому впливі на 

формування фіскальної політики. Міністерство розробляє «Основні напрями 

бюджетної політики» на відповідний рік – Бюджетну резолюцію. Такий 

документ (в інших розвинутих країнах – Бюджетна стратегія, Фіскальна 

стратегія, Попередній бюджетний план чи Бюджетна методологія) є рамковим. 

Він визначає пріоритети бюджетної політики на наступний період (періоди). За 

його допомогою окреслюють реальні економічні можливості держави та їх 

співвідношення з нагальними потребами держави і планами уряду. 

В Україні Бюджетну резолюцію розробляє Мінфін України відповідно до 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди, завдань 

Плану пріоритетних дій Уряду. Як зазначено на єдиному веб-порталі органів 

виконавчої влади України Бюджетна резолюція ґрунтується на положеннях 

програм співпраці з МВФ й іншими міжнародними організаціями. У цьому 

документі враховують пропозиції Адміністрації Президента України, 

міністерств, спільних представницьких органів сторони роботодавців і 

репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному 
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рівні. Ініціювати прийняття Бюджетної резолюції правомочні не лише ВР 

України, а й Кабінет Міністрів. Бюджетна резолюція на 2017 р. містить основні 

прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 

2018–2019 рр., що надає можливість формувати збалансовану фіскальну 

політику та забезпечує стійкість бюджетної системи в середньостроковій 

перспективі. Цей документ є відображенням фіскальної політики уряду в 

короткостроковій перспективі. Водночас за допомогою Резолюції парламент 

має можливість впливати на формування бюджету. Резолюціям останніх 

десятиліть притаманне спрямування на пріоритетність соціальних 

видатків [391].  

Головна проблема української Бюджетної резолюції полягає в тому, що 

вона нефункціональна, оскільки цей документ не приймають у строки, 

визначені законом. Вона є результатом закритого процесу, який не передбачає 

жодних відкритих обговорень і пояснень щодо формулювання та реалізації 

державної політики, а також не має затвердженої структури. Її публікують у 

довільній формі як Постанову Кабінету Міністрів України. До того ж 

українську Бюджетну резолюцію потрібно забезпечити якіснішою роботою 

щодо визначення пріоритетних напрямів оптимізації. 

З огляду на вищезазначене, цих резолюцій майже не дотримуються під 

час формування фіскальної політики. Їхні положення майже не враховують під 

час ухвалення Закону України «Про Державний бюджет України на … рік». Це 

також спричинено тим, що в цих документах необґрунтовано визначають 

завдання, передбачені для реалізації в річному бюджеті. У зв’язку з цим, 

вітчизняна Бюджетна резолюція не є значущим документом, оскільки не 

відповідає вимогам БК України [434]. Реальний процес формування напрямів 

доходів і витрат Державного бюджету цілком відірваний від неї, що свідчить 

про недоцільність підготовки цього документа і його неефективність. 

Таким чином, в організації роботи з формування фіскальної політики 

безпосередню участь беруть: Президент України, який від імені виконавчої 

влади подає проект Державного бюджету до ВР України та контролює його 
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складання; ВР України, яка розглядає поданий документ й ухвалює його; 

органи виконавчої влади загальнодержавного і місцевого рівнів, які формують 

основні аспекти фіскальної політики на нижчому рівні та у відповідних 

напрямах, узагальнюють їх та оформлюють відповідні пропозиції.  

Функціональне забезпечення реалізації фіскальної політики держави, що 

полягає в забезпеченні своєчасного та повного надходження запланованих 

державних доходів за кожним джерелом, а також своєчасного, повного й 

безперервного здійснення передбачених державних витрат, здійснює низка 

суб’єктів. До них належать органи державної влади, їхні посадові особи, а 

також громадяни та/або інститути громадянського суспільства, що, 

застосовуючи правові методи й передбачаючи правову сферу діяльності, 

публічно беруть участь у формуванні та здійсненні правової політики з метою 

забезпечення прав і свобод особи, становлення правової державності [79, с. 14]. 

Тісна співпраця всіх суб’єктів сприяє найцивілізованішому і результативному 

вирішенню практично значущих завдань суспільства, забезпечує надійність, 

стійкість відносин, що виникають між ними, підвищуючи цінність і роль права, 

його потенціал у запобіганні конфліктам і є передумовою вирішення 

організаційно-управлінських питань різного рівня складності [1, с. 38].  

Загальне керівництво реалізацією фіскальної політики, тобто 

координаційну функцію, покладено на Кабінет Міністрів України, який 

здійснює моніторинг виконання бюджету, за необхідності надає пропозиції 

щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на … 

рік». Зазначену функцію Кабмін України може реалізувати лише отримавши 

інформацію від Мінфіну України, міністерств, відомств, інших органів 

виконавчої влади, місцевих виконавчих органів. Мінфін України реалізує 

організаційну функцію через ДКС України та її територіальні органи в 

областях, місті Києві та відділення у районах, містах і районах у містах.  

Проте координаційну функцію виконує не лише Уряд, а й Мінфін 

України та Рахункова палата. Перший орган здійснює моніторинг відповідності 

виконання політики державних доходів і витрат прийнятому закону про 
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Державний бюджет на відповідний рік, а другий та третій – перевіряють 

відповідність бюджетного процесу чинному законодавству. 

Управлінська функція реалізації фіскальної політики держави має 

забезпечити створення особам, задіяним у цьому процесі, належних умов для 

балансування соціально-економічних інтересів суспільства, спрямованих на 

досягнення стійкого розвитку економіки та підвищення соціальних стандартів 

життя в країні. З-поміж її елементів потрібно виокремити такі: формування й 

упровадження фіскальної політики держави та підходів до ефективного 

використання державних коштів; створення наукового потенціалу формування 

ефективної фіскальної політики держави та умов для ефективного 

правозастосування норм, що стосуються формування та реалізації фіскальної 

політики; вирішення питань, пов’язаних із підготовкою висококваліфікованих 

кадрів, діяльність яких спрямована на всебічне вивчення та розроблення 

пропозицій щодо підвищення ефективності фіскальної політики держави. 

Управлінську функцію доцільно розглядати в розмежуванні функцій 

стратегічного управління та оперативного управління. Стратегічне управління 

реалізацією фіскальної політики в Україні здійснюють вищі органи 

законодавчої та виконавчої влади щодо підпорядкованих ним суб’єктів, які 

задіяні в досліджуваному процесі. 

Функцію оперативного управління наявними бюджетними коштами 

виконують органи ДКС України, які концентрують бюджетні кошти на одному 

рахунку та забезпечують два напрями зовнішніх потоків грошових коштів – 

дохідний і витратний [109, с. 142]. Управління Єдиним казначейським 

рахунком, на якому концентруються бюджетні кошти, здійснює Центральний 

апарат Казначейства. Управління Казначейської служби здійснює оперативний 

розподіл коштів місцевого бюджету. Також Казначейська служба виконує 

посередницьку функцію між місцевими державними адміністраціями та 

Мінфіном України. Функцію оперативного управління реалізацією фіскальної 

політики виконують органи системи Мінфіну України, Держаудитслужба 

України, ДКС України, ДФС України і Рахункова палата України. 
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Організаційна функція щодо реалізації фіскальної політики держави 

полягає у створенні відповідних заходів і засобів акумулювання й 

перерозподілу державних надходжень, найзручніших для користувачів та 

контрольованих для державних органів. Саме такий підхід надає можливість 

досягти найвищої ефективності в реалізації фіскальної політики. Одним із 

органів, який виконує організаційну функцію щодо реалізації фіскальної 

політики, є ДКС України, що забезпечує технічну організацію виконання 

фіскальної політики, зокрема розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Також до організації 

виконання основних положень фіскальної політики держави безпосередньо 

причетні міністерства і відомства, відділи й управління державних 

адміністрацій і виконавчих органів місцевих рад. Організаційну функцію 

виконують розпорядники коштів бюджету відповідного рівня (галузеві 

міністерства, відомства та підприємства), які отримують грошові кошти з 

бюджетів усіх рівнів. Вони зобов’язані організувати ефективне та цільове 

використання коштів відповідного бюджету.  

Функція управління виконання бюджету не належить одному органу, що 

спричиняє неузгодженість дій різних органів, неоперативність прийняття 

рішень і неефективність управління бюджетними коштами, на чому наголосило 

77 % опитаних (Додаток Ґ). Тому доцільно сконцентрувати функцію управління 

виконання бюджету в єдиному органі виконавчої влади – Міністерстві фінансів 

України, якому підпорядкувати Держаудитслужбу, ДФС та ДКС України.  

Концентрування управлінської функції в межах одного органу дасть 

змогу краще координувати діяльність суб’єктів бюджетного процесу під час 

виконання бюджету. 

Необхідно розробити єдину систему програмного забезпечення органів, 

які здійснюють управління виконанням політики державних доходів і 

політикою державних витрат, що надасть можливість швидко обмінюватись 

інформацією між зацікавленими особами, а не витрачати час на запити. Крім 

того, єдина інформаційна система дозволить відстежувати негативні прояви, що 
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виникають під впливом суб’єктивних та об’єктивних факторів та оперативно 

реагувати на будь-які зміни запланованих показників. Вчасне виявлення змін у 

запланованому розвитку економічної ситуації під впливом окремих факторів та 

подій, які відбуваються у фіскальній сфері, а також швидке прийняття рішень, 

здатних нівелювати небажані прояви та підкорегувати хід реалізації визначених 

заходів, дозволить досягнути очікуваного позитивного результату в економіці 

за мінімально можливих втрат. 

Іншою важливою складовою функціонального забезпечення реалізації 

фіскальної політики держави є бюджетний контроль, який розуміють як 

різновид управлінської діяльності, спрямований на виявлення відхилень у 

використанні централізованого фонду грошових коштів [202, с. 242]. Функція 

контролю за реалізацією фіскальної політики держави також покладена на 

декількох суб’єктів, зокрема на Рахункову палату України, Бюджетний комітет 

ВР України, а також Кабінет Міністрів України, Мінфін України, ДКС України, 

ДФС України, Держаудитслужбу України. Головну роль у виконанні 

контрольної функції під час реалізації фіскальної політики держави відведено 

Рахунковій палаті України, яка є постійним органом зовнішнього державного 

фінансового контролю в Україні. Вона здійснює контроль за своєчасністю 

виконання Державного бюджету України, процесом утворення й 

обслуговування державного боргу, за грошовою емісією та загальним 

дотриманням чинного бюджетного законодавства. Однак чинне законодавство 

не цілком вичерпно і чітко прописує функції та повноваження Рахункової 

палати України. Функція контролю не має результативного значення, адже 

Рахункова палата України не наділена правом накладати фінансові санкції, 

адміністративні стягнення до порушників бюджетного законодавства. 

Рахункова палата України обмежується лише обов’язком інформувати органи 

влади і надавати консультації. Окрім того, контрольні повноваження цього 

органу не поширюються на рівні місцевих бюджетів, що не відповідає статусу 

Рахункової палати, визначеному в Законі України «Про Рахункову 

палату» [408].  
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Іншим суб’єктом, який у досліджуваному процесі виконує функцію 

контролю, є ДФС України. Зазначену функцію вона реалізує шляхом 

здійснення контролю за правильністю і повнотою обчислення обов’язкових 

платежів і податків, а також своєчасністю їх зарахування в бюджети 

відповідного рівня. Досі триває активна робота над запровадженням 

інституційних змін ДФС України, що надає можливість значно підвищити 

якість надання державних послуг громадянам і бізнесу, запобігти суб’єктивізму 

та корупції в роботі фіскальних і митних органів [246, с. 13]. 

Держаудитслужба України здійснює контроль цільового використання 

бюджетних коштів, виділених із центрального та місцевих бюджетів, а також 

ефективності їх використання та результативності бюджетних програм. ДКС 

України контролює здійснення бюджетних повноважень під час зарахування 

надходжень бюджету, взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками 

бюджетних коштів і здійснення платежів за цими зобов’язаннями. Тобто вона 

перевіряє цільове спрямування сум видатків на бюджетні призначення та 

дотримання лімітів та розпису. 

Варто виокремити низку органів, які забезпечують охоронну функцію в 

реалізації фіскальної політики держави. Так, зокрема ДФС України та 

Держаудитслужба України, Антимонопольний комітет тощо мають право 

нараховувати та стягувати платежі або штрафні санкції до бюджету. Тобто ці 

суб’єкти беруть участь у реалізації політики державних доходів. Департамент 

захисту економіки Національної поліції України та Державна прикордонна 

служба України, а також підрозділи контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України забезпечують 

протидію злочинності, яка становить загрозу реалізації фіскальної політики в 

Україні. 

Таким чином, особливості структурно-функціонального забезпечення 

формування фіскальної політики держави можна систематизувати, 

відобразивши співвідношення функцій з суб’єктами, які їх виконують, 

наступним чином: стратегічна (ВР України, Президент України, Кабмін 



235 
 

України), стабілізаційна (ВР України), перерозподільна (ВР України), 

організаційна (Кабмін України, Мінфін України), координаційна (Кабмін 

України), інформаційна (Мінфін України, Державна служба статистики 

України). Структурно-функціональне забезпечення реалізації фіскальної 

політики держави в свою чергу було систематизовано наступним чином: 

координаційна функція (Кабмін України); інформаційна функція (Мінфін 

України, міністерства, відомства та інші органи виконавчої влади, у тому числі 

місцеві); організаційна функція (Мінфін України, ДКС України та її 

територіальні органи в областях, місті Києві та відділення у районах, містах і 

районах у містах, розпорядники коштів бюджету відповідного рівня (галузеві 

міністерства, відомства та підприємства)); координаційна функція (Кабмін 

України, Мінфін України, Рахункова палата України); управлінська функція, 

яку утворюють функція стратегічного управління (вищі органи законодавчої та 

виконавчої влади) та функція оперативного управління (Мінфін України та 

органи йому підпорядковані, Держаудитслужба України, ДКС України, ДФС 

України та Рахункова палата України); функція контролю (Рахункова палата 

України, Бюджетний комітет ВР України, Кабмін України, Мінфін України, 

ДКС України, ДФС України, Держаудитслужба України); охоронна функція 

(ДФС України, Держаудитслужба України, Антимонопольний комітет, 

Департамент захисту економіки Національної поліції України, Державна 

прикордонна служба України, підрозділи контррозвідувального захисту 

інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України). 

Отже, структурно-функціональне забезпечення фіскальної політики 

України багатогранне. Головна проблема його полягає в неузгодженості 

діяльності між окремими суб’єктами, які відповідають за певну ділянку роботи 

щодо забезпечення фіскальної політики держави та побудову сучасної 

соціально-орієнтованої держави. 
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4.2. Система суб’єктів формування фіскальної політики в Україні 

 

Визначальною стадією фіскальної політики держави є стадія її 

формування. Слово «формувати» означає надання певної форми, 

завершеності [226] будь-чому. З огляду на особливість фіскальної політики як 

сукупності заходів, які проводять органи державної влади щодо формування й 

реалізації дохідної та видаткової складових державного бюджету, з метою 

ефективного виконання державою своїх функцій, формування фіскальної 

політики полягає у визначенні способів, строків та обсягів формування 

державних доходів, а також обсягів, строків і структури державних витрат. Для 

цього необхідним є оптимальне використання мультиплікаційних ефектів 

державних витрат і податків задля забезпечення бажаного приросту реального 

ВВП [26, с. 32]. У сучасних умовах потрібно зважати не лише на базові закони 

макроекономіки, а й причини трансформаційних змін, які відбуваються в 

суспільстві, і визначати пріоритети фіскальної політики на певному етапі 

розвитку суспільства. Науковці зазначають [104], що для України складність 

обрання й дотримання єдиного вектора фіскальної політики пов’язана з 

необхідністю враховувати рекомендації фахівців Світового банку та МВФ, що 

висвітлюють досвід економічно розвинених країн, і специфіку становлення та 

розвитку української державності. 

Загальноприйнятого визначення суб’єктів формування та реалізації 

фіскальної політики немає ні в законодавстві, ні в науковій літературі. 

Суб’єктами формування фіскальної політики є ті органи державної влади та 

інститути громадянського суспільства, які безпосередньо впливають на 

визначення джерел державних доходів, особливостей їх формування, напрями 

державних витрат, підходи до їх здійснення, засоби і форми контролю 

виконання нормативно-правових актів, які регулюють положення фіскальної 

політики держави, тощо [79, с. 14]. Нині наявна певна система суб’єктів, до 

компетенції яких належать окремі дії щодо формування фіскальної політики 

держави, зокрема: Президент України, ВР України, Комітет ВР України з 
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питань бюджету, НБУ, Кабінет Міністрів України, Рада Національної безпеки і 

оборони України, Мінфін України, Уповноважений орган з питань державної 

допомоги, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, інші 

центральні органи виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної регіональної політики, органи місцевого 

самоврядування, головні розпорядники бюджетних коштів.  

На підставі аналізу нормативно-правового підґрунтя формування 

фіскальної політики України можна узагальнено відобразити ієрархічну 

побудову зазначених суб’єктів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Суб’єкти формування фіскальної політики в Україні 

 

Суб’єкти формування фіскальної політики держави становлять цілісну 

(нерозривну) систему відповідних органів і посадових осіб, які поєднані між 

собою низкою прав та обов’язків у сфері формування політики державних 

доходів і витрат. 
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Необхідно зазначити, що основні напрями фіскальної політики держави 

на поточний рік відображені в Законі України «Про Державний бюджет на … 

рік», а у довгостроковій перспективі – в Основних напрямах бюджетної 

політики на наступний бюджетний період, які розробляють і затверджують у 

поточному періоді на наступний бюджетний період. Зазначений Закон 

розробляють відповідно до положень зазначених напрямів. Такий висновок 

ґрунтується на аналізі змісту основних положень, які регулює Закон про 

Державний бюджет, зокрема: загальні суми доходів, видатків і кредитування 

державного бюджету; граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) 

державного бюджету, державного і гарантованого державою боргу; доходи 

державного бюджету за бюджетною класифікацією; фінансування державного 

бюджету за бюджетною класифікацією; бюджетні призначення міжбюджетних 

трансфертів; перелік кредитів (позик), які залучає держава від іноземних держав, 

банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних 

проектів, тощо [276]. 

Згідно зі ст. 33 БК України [52], в Основних напрямах бюджетної 

політики на наступний бюджетний період відображають інформацію про: 

граничний обсяг дефіциту (профіциту) державного бюджету; частку 

прогнозного річного обсягу ВВП, що перерозподіляють через зведений бюджет 

України; граничний обсяг державного боргу і граничний обсяг надання 

державних гарантій; установлення розміру мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму й рівня його забезпечення; загальний обсяг державних 

капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних 

проектів із зазначенням пріоритетних напрямів таких капітальних вкладень; 

пріоритетні завдання податкової політики, структуру державного боргу, 

обґрунтування питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках 

державного бюджету та коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів; 

перелік головних розпорядників коштів державного бюджету тощо. 

Найактивнішим суб’єктом формування фіскальної політики держави є ВР 

України. В Основному Законі визначено виключні її повноваження щодо 
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законодавчого закріплення фіскальної політики держави. Так, у ст. 85 

Конституції України [151] закріплено повноваження ВР України щодо 

затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього (п. 4 

ст. 85), а також затвердження рішень про надання Україною позик і 

економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, про 

одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 

організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України (п. 14 

ст. 85). ВР України відповідальна за те, щоб фіскальна політика задовольняла 

потреби держави з огляду на наявні ресурси. 

Водночас Парламент відповідає не лише за оперативне формування 

фіскальної політики, а й за визначення її стратегічних напрямів із урахуванням 

прогнозних показників на наступні після планового два роки. Формуючи 

фіскальну політику держави шляхом прийняття відповідних законів та інших 

нормативно-правових актів, ВР України визначає оптимальні джерела 

державних доходів, обсяги запланованих надходжень, окреслює напрями 

державних витрат, їхню пріоритетність у забезпеченні інтересів суспільства. 

Загалом ВР України у сфері формування фіскальної політики держави 

відповідальна за визначення: 

 загальних принципів організації та функціонування бюджетної 

системи України, засад бюджетного процесу та міжбюджетних відносин; 

 етапів складання та розгляду проекту бюджету, затвердження та 

виконання бюджету, затвердження звітів про виконання бюджетів і здійснення 

контролю за цим процесом; 

 засад формування доходів і здійснення видатків бюджету України; 

 видів, порядку обчислення та сплати податків; 

 порядку й умов надання міжбюджетних трансфертів із державного 

бюджету; 

 бюджетної класифікації та загального порядку її застосування тощо. 



240 
 

Відповідно до Основного Закону, законодавчу ініціативу щодо 

формування фіскальної політики держави можуть виявляти не лише окремі 

депутати, а й групи депутатів, комітети та фракції, які правомочні подавати до 

Комітету з питань бюджету ВР України економічно обґрунтовані пропозиції 

щодо проекту Державного бюджету. Зазначений Комітет перевіряє доцільність 

пропозицій щодо проекту бюджету, які подані депутатами, а також має право 

відхилити або прийняти їх з подальшим урахуванням у проекті бюджету. Саме 

за допомогою Комітету з питань бюджету парламент співпрацює з Мінфіном та 

Урядом і має можливість вплинути на зміст проекту бюджету. Тобто між двома 

суб’єктами формування фіскальної політики держави – ВР України та 

Кабміном України – є проміжна ланка – Комітет ВР з питань бюджету. 

Відповідно до Постанови ВР України «Про перелік, кількісний склад і 

предмети відання комітетів ВР України восьмого скликання» від 4 грудня 

2014 р. № 22-VIII, до його відання належать: 

 державна бюджетна політика та міжбюджетні відносини; 

 Державний бюджет України (включно з питаннями доходів і 

видатків бюджету); 

 бюджетний процес; 

 державний внутрішній і зовнішній борг тощо. 

Результати аналізу законодавства, яке регулює діяльність комітетів ВР 

України [295], свідчать, що Комітет з питань бюджету правомочний:  

 здійснювати попередній розгляд та підготовку висновків і 

пропозицій щодо проекту Закону «Про Державний бюджет на … рік» і проекту 

Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період; 

 вносити пропозиції та поправки до поданих на його вивчення 

документів; 

 забезпечувати попередній розгляд та підготовку висновків і 

пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного й соціального розвитку; 
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 надавати згоду на обов’язковість чи денонсацію міжнародних 

договорів України, зокрема тих, що стосуються фінансово-кредитної сфери, 

сфери оподаткування тощо. 

Комітет узагальнює пропозиції народних депутатів та інших комітетів 

щодо Основних напрямів бюджетної політики, які згодом включає до проекту 

Постанови ВР України про схвалення або взяття до відома Основних напрямів 

бюджетної політики на наступний бюджетний період. Також він вивчає проект 

Закону про Державний бюджет України на наступний рік на предмет його 

відповідності Основним напрямам бюджетної політики на наступний 

бюджетний період і вимогам БК України. Таким чином, цей Комітет надає 

організаційно-методичну допомогу у вивченні й оцінюванні проекту Закону 

України «Про Державний бюджет на … рік» та проекту Основних напрямів 

бюджетної політики, робить висновки, які Голова Комітету ВР України з 

питань бюджету доводить до відома народних депутатів під час розгляду 

зазначених проектів. У разі внесення пропозицій щодо змін відповідних 

положень поданих проектів Комітет повторно вивчає ці документи та доходить 

необхідного висновку. 

Водночас виключне місце у формуванні фіскальної політики держави 

посідає Кабмін України, оскільки саме йому, відповідно до ч. 2 ст. 96 та п. 6 ст. 

110 Конституції України, надано право законодавчої ініціативи щодо проекту 

Державного бюджету України. Зазначене право зумовлює покладений на нього 

обов’язок підготувати у визначені строки з дотриманням встановленої форми і 

процедури проект Закону про Державний бюджет України та подати його на 

розгляд до ВР України. Окрім того, одним із завдань, виконання яких 

покладено на Кабмін України, є «забезпечення проведення бюджетної, 

фінансової… інвестиційної, у тому числі… податкової політики» (ст. 2 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України») [294]. Виконання зазначених 

завдань Кабінетом Міністрів України можливе завдяки реалізації його 

повноважень у сфері економіки та фінансів, зокрема щодо: 
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 забезпечення проведення державної фінансової та податкової 

політики, сприяння стабільності грошової одиниці України; 

 розроблення проектів законів про Державний бюджет України та 

про внесення змін до Державного бюджету України; 

 обслуговування державного боргу України, прийняття рішення про 

випуск облігацій державних внутрішніх і зовнішніх позик; 

 організації та забезпечення здійснення митної справи; 

 участі в складанні платіжного балансу України, забезпечення 

раціонального використання державних валютних коштів тощо. 

Кабінет Міністрів України розглядає та схвалює проект Основних 

напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, підготовлений 

Мінфіном України, а також складає проект Закону про Державний бюджет 

України, які подає на розгляд до ВР України. Мають бути враховані всі 

довгострокові програми, реалізацію яких фінансує держава, прогнозні 

показники, розраховані НБУ та Мінфіном України, а також особливості 

соціально-економічного розвитку країни й об’єктивні потреби суспільства. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади, який розробляє проект Закону про Державний бюджет України на 

наступний рік і подає його до ВР України, що безпосередньо підтверджено в 

Рішенні Конституційного Суду України від 25 січня 2012 р. у справі за 

конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо 

офіційного тлумачення положень ст. 1, ч. 1, 2, 3 ст. 95, ч. 2 ст. 96, п. 2, 3, 6 

ст. 116, ч. 2 ст. 124, ч. 1 ст. 129 Конституції України, п. 5 ч. 1 ст. 4 БК України, 

п. 2 ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному 

зв’язку з окремими положеннями Конституції України. Він має виключне право 

законодавчої ініціативи у проекті Закону про Державний бюджет України. До 

повноважень Кабміну України належить ухвалення рішення про випуск 

облігацій державних внутрішніх і зовнішніх позик, державних грошово-

речових лотерей, регулювання порядку та розмірів соціальних виплат і 
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допомоги, які фінансують за рахунок коштів Державного бюджету України, 

визначення програм, які фінансують за рахунок бюджетних коштів тощо [290]. 

Повсякчасна ротація складу Кабміну України призводить до того, що 

кожен новий уряд провадить нову фіскальну політику. Це вимагає мобілізації 

додаткового обсягу податкових надходжень, що спричиняє переорієнтацію її 

пріоритетів у напрямі різкого збільшення розриву між динамікою доходів 

бюджету та податкових надходжень, з одного боку, та темпами зростання 

ВВП – з іншого [272]. 

На формування Кабміном України фіскальної політики впливає ще один 

суб’єкт досліджуваного процесу – Президент України, хоча його компетенцію в 

зазначеній сфері не було зафіксовано в Основному Законі. Протягом минулих 

років повноваження Президента України у формуванні фіскальної політики 

держави були значно ширшими. Так, упродовж 2004–2006 рр. він впливав на 

процес формування фіскальної політики держави шляхом утворення робочих 

груп із розроблення додаткових заходів щодо недопущення криміналізації та 

зловживань у бюджетній сфері, профільних комісій, ухвалення нормативних 

актів. Однак таку правову практику в наступних бюджетних періодах було 

обмежено [415, с. 12]. 

Однією з форм участі Президента України у формуванні фіскальної 

політики держави є так зване бюджетне послання – щорічне послання 

Президента України до ВР України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України (Послання), де визначено пріоритети бюджетної політики. Зокрема, у 

Посланні за 2015 р. Президент України акцентував на таких пріоритетних 

напрямах фіскальної політики держави на 2016 р., як збільшення видатків на 

оборону, збереження єдиного податку для малого та середнього бізнесу, 

запровадження стимулювальної складової податків, індексації заробітних плат і 

пенсій тощо [274]. Ґрунтуючись на пріоритетах бюджетної політики, які 

окреслені в Посланні, Мінфін України спільно з іншими центральними 

органами виконавчої влади розробляє проект Основних напрямів бюджетної 

політики на наступний бюджетний період, що фактично є генеральною лінією 
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формування фіскальної політики держави, на підставі якої надалі відбувається 

деталізація її кожного окремого напряму. Таким чином, щорічне послання 

Президента України отримало статус базового та єдиного документа 

стратегічного планування у сфері економічного й соціального розвитку [150] 

країни, а отже, формування її фіскальної політики. Слушною є думка науковців, 

які обґрунтовують певну некоректність такого підходу [108] та потребу його 

вдосконалення [35, с. 23]. Досить важко на підставі тексту Послання визначити 

конкретний перелік пріоритетних напрямів фіскальної політики та розробити 

Закон України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), у якому 

сформувати фіскальну політику держави, що є найоптимальнішим для 

життєдіяльності країни. Отже, пропонуємо у відповідних нормах БК України 

(ч. 1 ст. 33 та ч. 1 ст. 21) закріпити необхідність «урахування позицій, 

викладених у Посланні», замість категоричного «відповідно до визначених у 

Посланні… пріоритетів бюджетної політики». Це надасть можливість 

уникати чіткого прив’язування до тексту Послання і визначати пріоритети 

бюджетної політики не лише залежно від позиції Президента України, а й 

відповідно до інших потреб суспільства на конкретному проміжку часу. 

Роль Президента України у формуванні фіскальної політики держави не 

обмежена лише проголошенням Послання. У разі незгоди із затвердженим ВР 

України державним бюджетом на відповідний рік глава держави наділений 

повноваженнями застосувати право вето щодо закону про Державний бюджет 

України [394]. За цих умов Президент України формулює вмотивовані 

пропозиції, які передбачають зміни бюджетних показників (п. 3 ст. 39 БК 

України), і повертає зазначений Закон до ВР України для повторного розгляду. 

Окрім цього, він має право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до 

закону про Державний бюджет України; має право вводити в дію рішення Ради 

національної безпеки та оборони України, які містять доручення до Кабінету 

Міністрів України стосовно закону про Державний бюджет України тощо. 

Ще одним суб’єктом, який відіграє провідну роль у формуванні 

фіскальної політики держави, є Мінфін України. Одне з основних його завдань 
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полягає в «забезпеченні формування та реалізації державної фінансової та 

бюджетної політики» [289]. Таким чином, Мінфін України: 

 здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій, 

бюджетній, податковій, митній сферах, у сфері адміністрування єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

 складає та уточнює прогноз Державного бюджету України на 

наступні за плановим два бюджетні періоди; 

 визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного 

планування, які використовують для підготовки бюджетних запитів і 

розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного 

бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, загальний 

рівень доходів, видатків і кредитування бюджету, оцінює обсяг фінансування 

бюджету для складення проекту Державного бюджету України й індикативних 

прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим 

два бюджетні періоди; 

 розробляє спільно з іншими центральними органами виконавчої 

влади проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний 

період; 

 розробляє проект Закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік та готує відповідні матеріали, що додають до нього; 

 розробляє прогноз Державного бюджету України на наступні за 

плановим два бюджетні періоди тощо [289]. 

Мінфін України одержує від головних розпорядників бюджетних коштів 

бюджетні запити на наступний бюджетний період, у яких містяться пропозиції 

з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для 

їхньої діяльності (ст. 1 БК України). Міністерство аналізує запити щодо 

відповідності мети і пріоритетності у фіскальній політиці держави, а також 

узагальнює їх. На підставі отриманої інформації Міністр фінансів України 

приймає рішення про включення бюджетних запитів до проекту Державного 
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бюджету України. Після складання проекту Державного бюджету України його 

подають на розгляд до Кабміну України. 

Активну участь в етапі розроблення проекту Закону України про 

Державний бюджет України бере інший суб’єкт – Рада національної безпеки та 

оборони України, яка вносить на розгляд ВР України відповідні пропозиції, 

пов’язані з гарантуванням національної безпеки й оборони. 

До цього процесу долучається також НБУ. Відповідно до чинного 

законодавства, Рада НБУ:  

 розраховує частину прогнозованого прибутку до розподілу 

поточного та наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного 

бюджету України, і надає цю інформацію Президенту України, ВР України та 

Кабміну України, що враховують під час формування фіскальної політики 

держави; 

 відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку 

та макроекономічних показників, розрахованих Кабміном України та НБУ, 

розробляє Основні засади грошово-кредитної політики і вносить їх ВР України 

для інформування; 

 аналізує вплив грошово-кредитної політики України на стан 

соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції щодо 

внесення необхідних змін до неї;  

 затверджує звіт про виконання кошторису НБУ та розподіл 

прибутку за бюджетний рік; 

 розробляє рекомендації в межах Основних засад грошово-кредитної 

політики стосовно методів і форм прогнозування макропоказників 

економічного та соціального розвитку України, окремих заходів регулятивного 

характеру та впливу їх на економічний і соціальний розвиток України, політики 

курсоутворення й валютного регулювання; 
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 розробляє та вносить рекомендації Кабміну України стосовно 

політики державних запозичень і податкової політики стосовно їх впливу на 

стан грошово-кредитної сфери України;  

 за особливих умов застосовує право відкладального вето щодо 

рішень Правління НБУ з питань порядку відрахувань доходів до Державного 

бюджету України [296].  

Наступним суб’єктом формування фіскальної політики в Україні є 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке відповідно до 

законодавства: 

 розробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та 

податкового законодавства; 

 бере участь у формуванні та реалізації державної фінансової, 

бюджетної та податкової політики, зокрема в розробленні Основних напрямів 

бюджетної політики, складенні прогнозу Державного бюджету України; 

 здійснює аналіз економічних факторів, що впливають на виконання 

заходів фіскальної політики; 

 забезпечує організаційно-методичне керівництво та координацію 

роботи, пов’язаної з розробленням і виконанням державних цільових програм, 

готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового 

припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених 

програм, бере участь в оцінюванні ефективності використання бюджетних 

коштів; 

 формує і подає Мінфіну України перелік державних цільових 

програм, які передбачено виконати у відповідному періоді з використанням 

бюджетних коштів; 

 готує пропозиції щодо розподілу загального обсягу державних 

капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних 

проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами 

відбору державних інвестиційних проектів, а також щодо їх перерозподілу за 
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результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) державних 

інвестиційних проектів; 

 готує пропозиції на підставі даних Державного реєстру 

інвестиційних проектів і проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів 

державних інвестицій для врахування їх під час розроблення проекту 

Державного бюджету України на відповідний рік тощо. 

Отже, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснює 

моніторинг бюджетних програм, аналізує ефективність їх виконання, визначає 

пріоритетні інвестиційні проекти та орієнтовні обсяги коштів, необхідні для їх 

фінансування, та подає узагальнені показники Мінфіну України для розгляду та 

прийняття рішення щодо їх включення до проекту Державного бюджету 

України. 

Інші центральні органи виконавчої влади впливають на формування 

фіскальної політики держави в процесі складання проекту кошторису та 

бюджетного запиту, які надають до Мінфіну та на підставі яких формують 

проект державного бюджету. 

Органи місцевого самоврядування в межах реалізації Концепції 

реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в 

Україні наділені певною самостійністю у формуванні фіскальної політики 

територіальні громади. Місцеві бюджети є самостійними. За ними закріплено 

відповідні джерела доходів бюджету, а також надано право місцевим органам 

влади визначати напрями використання бюджетних коштів, а місцевим радам – 

право самостійно розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети. 

Нині місцеві органи влади мають право самостійно формувати та 

затверджувати свої місцеві бюджети до затвердження державного бюджету, а 

також самостійно встановлювати ставки податків у граничних межах, 

визначених законодавством, і надавати пільги щодо їх сплати [117]. Тобто 

законодавчо забезпечено повну фіскальну самостійність і фінансову 

незалежність місцевих бюджетів, а органи місцевої влади самостійно формують 
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фіскальну політику, яка в будь-якому разі залежить від фіскальної політики 

держави загалом. 

Новим інструментом фіскальної політики є надання державної допомоги. 

З огляду на досвід ЄС, цей інструмент постає цілісним механізмом, що 

забезпечує ефективне спрямування бюджетних та інших ресурсів держав – 

членів ЄС на проведення структурних перетворень в економіці та підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів спільного ринку ЄС. Для розроблення нових 

нормативно-правових актів щодо надання державної допомоги на підставі 

правил цієї міжнародної організації було впроваджено поняття 

Уповноваженого органу з питань державної допомоги, яким відповідно до 

чинного законодавства [278] є Антимонопольний комітет. Відповідно до Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який набув 

чинності 1 серпня 2017 р., Уповноважений орган уповноважений здійснювати 

моніторинг державної допомоги, а також розгляд і погодження питань щодо її 

надання. 

Таким чином, у формуванні фіскальної політики держави безпосередню 

участь беруть орган законодавчої влади, органи виконавчої влади та Президент 

України. Лише органічне поєднання зусиль усіх суб’єктів у формуванні 

ефективної фіскальної політики гарантує поступальний розвиток суверенної 

держави. 

До формування фіскальної політики причетні також головні 

розпорядники бюджетних коштів, які розглядають бюджетні запити 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня в межах виконання ними своїх 

функцій відповідно до бюджетних програм і приймають рішення про 

включення їх до бюджетних призначень, які згодом увійдуть у проект 

кошторису. До обговорення варіантів формування певних аспектів фіскальної 

політики доцільно залучати розпорядників коштів нижчого порядку, службових 

осіб, які причетні до виконання певних бюджетних програм, учених-

економістів, відповідальних виконавців бюджетних програм тощо. Це дасть 

змогу забезпечити обмін думками та напрацювати оптимальні способи 
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реалізації певних пунктів фіскальної політики держави. Слушною вважаємо 

пропозицію запровадити спеціальні колегіальні засідання Кабінету Міністрів 

України за участі фахівців у певній галузі [109, с. 110], а також практики 

проведення попереднього аудиту бюджетних запитів від виконавців бюджетних 

програм. Це сприятиме об’єктивному оцінюванню обсягу витрат, які необхідно 

спрямувати на реалізацію певного завдання та сформувати фіскальну політику 

держави, наближену до реальних потреб суспільства. 

Проте бюджетний процес не обмежується лише підготовкою закону про 

асигнування коштів за групами статей видатків бюджетів. Це постійний процес 

визначення пріоритетів держави, її завдань і функцій на певному етапі, 

розроблення відповідних цільових програм, визначення управлінських 

стратегій, оцінювання ефективності використання коштів, контролю за 

дотриманням законодавства та виконанням бюджетних повноважень, за 

повнотою надходжень коштів до Державного бюджету України, головними 

розпорядниками бюджетних коштів і розпорядниками нижчого рівня, за 

своєчасним поверненням до бюджету коштів, що надані за операціями з 

кредитування бюджету, кредитів, отриманих державою, за ефективністю та 

цілеспрямованістю бюджетних коштів [424]. 

Необхідно виокремити ще одну групу суб’єктів, які чинять 

опосередкований вплив на формування фіскальної політики держави. До них 

належать громадські об’єднання і міжнародні організації. 

Залучення громадськості до питань формування фіскальної політики є 

досить новою проблематикою для України. Демократизацію системи місцевого 

управління та прозорість прийняття рішень на місцях забезпечують в Україні 

шляхом реалізації різноманітних проектів розвитку, що фінансують 

багатосторонні, двосторонні донори та міжнародні неурядові організації [396]. 

Оскільки держава уповноважує місцеву владу забезпечувати населення певним 

набором суспільних благ залежно від особливостей місцевого або 

регіонального характеру, формування фіскальної політики держави має 

відповідати фіскальним інтересам місцевого рівня.  
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Реалізація ефективної фіскальної політики держави можлива лише за 

умови оптимізації цього процесу на рівні територіальної громади. Водночас 

розробити та реалізувати в певній територіальній громаді таку фіскальну 

політику, де було б ураховано її актуальні потреби й інтереси, можливо лише за 

умов спільної праці представників органів місцевого самоврядування та 

громадських об’єднань. 

Проте питання участі об’єднань громадян у формуванні та реалізації 

фіскальної політики в науковій літературі висвітлено недостатньо. Зокрема, не 

систематизовано інформацію щодо форм участі об’єднань громадян у 

досліджуваному процесі. Активізування ролі громадян у розробленні місцевої 

політики властиве прогресивним європейським практикам управління 

територіями. Це відбувається не лише шляхом делегування повноважень 

обраним представникам, а й через різноманітні інструменти безпосереднього 

залучення громад. Відповідно до запропонованого в Кодексі кращих практик 

громадської участі у процесі прийняття рішень Ради Європи, 

найоптимальнішим є залучення їх у таких формах [395, с. 29]: 

 консультації – обговорення представниками громади спільно з 

представниками органів державної влади проблем громади та способів їх 

розв’язання. Зазначене надасть можливість місцевій владі зібрати й узагальнити 

позиції представників громади з різних питань. Консультації проводять у формі 

громадських слухань, експертних семінарів, комітетських зустрічей, 

конференцій, роботи фокус-груп за конкретними секторами тощо. Питання, 

заплановані для обговорення у формі діалогу, зазвичай, визначають органи 

державної влади; 

 діалог – використовують для виявлення думки громади щодо 

загальних питань, які не стосуються конкретних проектів. Широкий діалог не 

пов’язаний з конкретним питанням, однак він надає можливість органам влади 

обговорити з громадськими об’єднаннями загальні питання, що стосуються 

життєдіяльності громади. За результатами проведення широкого діалогу 

доцільним є проведення діалогу-співпраці, який вибудовують навколо 
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специфічного питання, сформульованого за результатами широкого діалогу. 

Особливість діалогу як форми співпраці органів державної влади з 

представниками громади полягає в тому, що обговорювані питання можуть 

окреслити як органи державної влади, так і представники громади, зокрема 

громадські об’єднання. 

Водночас доцільною є участь громадськості в досліджуваному процесі в 

таких формах: дискусії у фокус-групах (35 % опитаних); теледебати, які мають 

супроводжуватися інтерактивним голосуванням (18 % опитаних); окремі 

громадські слухання стосовно доцільності й обсягів спрямування публічних 

коштів на окремі цілі (47 % опитаних) (Додаток Ж). 

Найактивнішою має бути участь громадських об’єднань на етапі 

формування фіскальної політики. Дискусія у фокус-групі щодо виконання 

певних завдань сприяє розробленню загальних підходів до цього, а чинний 

програмно-цільовий метод бюджетного планування створює передумови для 

перерозподілу бюджетних коштів на користь актуальних на певний період часу 

бюджетних програм. Обговорення перспектив фінансування визначених 

бюджетних програм у зацікавлених фокус-групах, до складу яких входять 

представники громадських об’єднань, забезпечує ефективність їх виконання, 

оскільки враховано думку представників громади щодо певної проблематики та 

шляхів її розв’язання з використанням публічних коштів. 

Громадські об’єднання долучаються до формування фіскальної політики 

держави також шляхом: 

– створення системи регулярних суспільних обговорень певних проблем; 

– участі у відкритих слуханнях, які проводить виконавча влада; 

– делегування представників до комісій і рад органів влади, які 

приймають певні рішення з питань, що утворюють окремі складові фіскальної 

політики, а також їхньої участі у вивченні та розв’язанні проблем; 

– незалежного аналізу певної проблематики («суспільна експертиза») та 

розроблення пропозицій щодо механізму її вирішення; 
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– регулярного комплексного незалежного аналізу проблемних процесів, 

які виникають у суспільстві; 

– постійної співпраці із засобами масової інформації регіонального рівня 

(наприклад, запровадження окремої рубрики, присвяченої проблемам громади 

та висловлюванню пропозицій щодо їх розв’язання); 

– звернення до депутатів і представників виконавчої влади; 

– організації зустрічей громади з представниками влади; 

– ініціювання та використання результатів соціологічних досліджень, які 

висвітлюють суспільну думку й інтереси населення, з метою впливу на 

розв’язання владою актуальних проблем; 

– запровадження громадських приймалень і «гарячих телефонних ліній» з 

метою накопичення інформації щодо актуальних питань громади задля 

одержання відомостей, необхідних для формування оптимальних рішень у 

межах формування фіскальної політики; 

– участь як спостерігачів представників громадських об’єднань під час 

проведення торгів щодо розміщення замовлень, які фінансують з державного 

або місцевого бюджетів; 

– окремі коаліційні дії (контакти, обмін інформацією та координування 

дій) різноманітних громадських об’єднань щодо впливу на владу з певної 

проблематики, яка стосується питань формування і реалізації фіскальної 

політики держави; 

– розроблення або участь у розробленні проектів нормативно-правових 

актів і програм тощо. 

Застосування різних форм участі громадських об’єднань у процесі 

формування та реалізації фіскальної політики на рівні окремої громади або 

держави є можливим за умови законодавчого закріплення їхнього правового 

статусу та змоги діяти в зазначеному напрямі. Це також залежить від рівня 

засвоєння соціальних технологій представниками громади та влади. 

У сучасних умовах громадські об’єднання та окремі громадяни мають 

украй обмежені повноваження, обмаль часу для перегляду бюджетної 
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пропозиції виконавчої влади, її моніторингу й аналізу виконання. Послабленню 

суспільного напруження, встановленню стабільності, покращенню 

інвестиційного клімату території, підвищенню рівня довіри громадян до влади 

сприяють бюджетні слухання як неформальна муніципальна процедура та як 

форма забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень. 

До дискусій доцільно залучати фахівців від громади, експертів 

громадських об’єднань, оскільки робота в таких групах передбачає певний 

рівень технічної складності. Тому для підвищення ефективності залучення їх до 

формування фіскальної політики територіальної громади оптимальним є 

утворення робочих груп (консультаційних об’єднань), до складу яких мають 

увійти як представники місцевої виконавчої влади, так і фахівці від громади. 

Робота таких комітетів має бути чітко регламентована законодавством.  

Для досягнення посилення відповідальності учасників і підвищення 

якості проведення тематичних слухань, органам місцевої влади необхідно 

запрошувати до дискусії представників усіх громадських об’єднань, які діють 

на певній території. 

Участь громадськості у формуванні фіскальної політики України 

передбачає такі позитивні аспекти: 

– забезпечує дотримання прав і свобод громадян; 

– сприяє узгодженню позиції влади та громадян щодо напрямів 

використання бюджетних коштів; 

– забезпечує розподіл відповідальності за здійснення бюджетної політики 

між владою та громадянами; 

– підвищує рівень довіри громадян до інститутів влади завдяки участі у 

прийнятті рішень; 

– знижує ризики під час формування бюджетної політики; 

– підвищує відповідальність влади перед громадянами; 

– оптимізує контроль за бюджетним процесом; 
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– забезпечує належну якість фіскальної політики держави завдяки 

врахуванню актуальних потреб окремих адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Зазначене сприяє реалізації завдань щодо: 1) інформування 

територіальної громади стосовно напрямів бюджетної політики органів 

місцевої влади на найближчу перспективу; 2) залучення громадян до процесу 

планування місцевого бюджету з метою визначення пріоритетних бюджетних 

програм, що забезпечить ефективне використання бюджетних коштів; 

3) налагодження взаємозв’язку з місцевим населенням з метою забезпечення 

результативного виконання місцевих програм [172]. 

Позитивним прикладом у цьому контексті є досвід міст Фредрікстад 

(Норвегія) й Удевалла (Швеція) щодо залучення громади до прийняття рішень з 

питань фіскальної політики на рівні місцевої громади. Так, упродовж трьох 

років влада зазначених міст запровадила соціальний експеримент, спрямований 

на активне залучення місцевого населення до визначення долі та напрямів 

розвитку міста за рахунок бюджетних коштів [444]. З огляду на те, що 

мешканці окремої території більш поглиблено обізнані щодо проблем і потреб 

своєї громади, їм було запропоновано висловити власні думки стосовно 

необхідності фінансування певних напрямів розвитку міської інфраструктури, 

налаштування умов для якісного виконання представниками громади взятих на 

себе зобов’язань, а також оптимізації надання суспільних послуг. 

Неоднорідність складу учасників (за віком, статтю, соціальним становищем 

тощо), які брали участь в обговоренні проектів, створила умови для врахування 

потреб різних груп населення. Проектні пропозиції розміщували на веб-

сторінці, де відбувалося голосування в режимі онлайн за найкращий проект. У 

такий спосіб члени громади самостійно визначали захід або проект, на 

реалізацію якого необхідно спрямувати бюджетні кошти. 

Масштабнішим прикладом залучення громади до формування фіскальної 

політики на місцевому рівні є досвід м. Порту-Алегрі, де було запроваджено 

«Бюджет участі» (або партисипативний бюджет). Це процес, під час якого 
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населення певної місцевості визначає спрямування муніципальних ресурсів. 

Місцева рада прийняла пілотний документ – бюджетний регламент, що 

регулярно змінювали та вдосконалювали. Двічі на рік проводили територіальні 

й тематичні наради, під час яких представники громадськості брали 

безпосередню участь в обговоренні інвестиційних планів. Наприкінці року рада 

«Бюджету участі» підсумовувала свою пропозицію бюджету на наступний рік, 

що підлягав обговоренню з депутатами міської ради та виконавчими органами 

міста. На останньому етапі план надходив для затвердження до міської ради, 

його публікували та розповсюджували. Обов’язково визначали інструменти 

контролю реалізації прийнятого документа. Схематично цикл «Бюджету 

участі» зображений на рис. 2 [129]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Порядок формування «Бюджету участі» 

Для українського суспільства такий підхід до формування фіскальної 

політики на місцевому рівні видається оптимальним. Водночас запропонована 

схема потребує вдосконалення. Зокрема, цикл має бути завершеним до вересня, 

адже саме до цього періоду, відповідно до національного законодавства, 
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необхідно завершити подання пропозицій до проекту Державного бюджету на 

отримання трансфертів й іншого фінансування. Також варто визначити строк, 

до якого приймають пропозиції щодо фіскальної політики, яку формують і 

реалізують на рівні певної громади. Лише після узагальнення інформації, яка 

надійшла від усіх зацікавлених осіб, доцільно переходити до складання проекту 

бюджету громади та його активного обговорення.  

Запропонований шлях залучення громади до участі в частковому 

формуванні фіскальної політики на рівні окремої адміністративної одиниці 

надасть можливість:  

– послабити політичне напруження в громаді; 

– полегшити тягар сплати податків мешканців міста; 

– підвищити рівень обізнаності громадян щодо питань формування 

напрямів використання бюджетних коштів; 

– зменшити корупційні ризики внаслідок посилення активності громади; 

– досягти високого рівня громадянської культури; 

– забезпечити фінансування проектів, актуальних для громади в певному 

часовому проміжку; 

– створити підґрунтя для політичної підтримки в суспільстві;  

– розподілити відповідальність за прийняття рішень і забезпечити 

підтримку населення в їх упровадженні;  

– обирати нетрадиційні способи розв’язання проблем й економічно 

ефективні способи надання послуг тощо. 

Цикл участі громади в затвердженні бюджету на поточний рік частково 

різниться: цей процес має скорочений часовий проміжок. У ньому необхідно 

врахувати ті пропозиції, які були «узгоджені» під час формування «Бюджету 

участі», а також обсяг і напрями фінансування потреб громади, які прийняті в 

Державному бюджеті на відповідний рік. Водночас потрібно сприяти 

присутності представників громадськості в засіданні місцевої ради, на якому 

затверджують остаточний бюджет адміністративно-територіальної одиниці, 

щоб забезпечити відповідність остаточних рішень ради попереднім проектам. 



258 
 

Отже, на формування фіскальної політики держави впливають різні 

суб’єкти, зокрема: ВР України, Президент України, Рада національної безпеки 

та оборони, Кабмін України, НБУ, головні розпорядники бюджетних коштів, 

громадські об’єднання та міжнародні організації. Деякі із зазначених суб’єктів 

впливають прямо, а інші – опосередковано. У будь-якому разі всі суб’єкти 

мають діяти спільно – лише завдяки цьому можна досягти формування 

оптимальної фіскальної політики держави та в подальшому її ефективної 

реалізації. 

 

 

4.3. Суб’єкти реалізації фіскальної політики в Україні 

 

Відомий фахівець у сфері економіки П. Самуельсон зауважував, що 

фіскальна політика – це серйозна зброя, подібна до атомної бомби, тому уряд 

зобов’язаний застосовувати її у правильному, а не згубному напрямі [341, 

с. 128]. Головне питання полягає в тому, чи буде ця політика конструктивною 

та ефективною, чи навпаки. Саме тому пріоритетним інструментом 

забезпечення стабільності економічної системи держави є фіскальна політика, 

від реалізації якої залежать економічні показники розвитку країни. Система 

забезпечення ефективності фіскальної політики повинна функціонувати в 

режимах підвищеної готовності до глобального та локального застосування, 

щоб у разі виникнення будь-яких кризових ситуацій була можливість 

застосувати один з даних режимів. Ефективність, результативність та 

оптимальність застосування засобів фіскальної політики, а також досягнення 

бажаного економічного результату залежить від роботи суб’єктів, які наділені 

владними повноваженнями у сфері формування та реалізації фіскальної 

політики. 

Реалізація фіскальної політики, так само як і її формування, у кожній 

державі світу завжди були і залишаються одними з основних аспектів 
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регулювання соціально-економічної сфери. У різні історичні періоди 

змінюються цілі та завдання фіскального регулювання, проте функції 

податкової системи (фіскальна та регулювальна) та її значення залишаються 

незмінними. Механізм реалізації фіскальної політики держави становить 

комплекс заходів адміністративно-правового й економічного характеру, 

спрямованих на реалізацію стратегічних і тактичних цілей, який врешті-решт 

забезпечує реалізацію загальнонаціональної стратегії [258, с. 60]. Поєднання 

бюджетних і податкових важелів використовують у країнах із централізовано-

керованою економікою і в країнах із ринковою економікою. Саме завдяки 

майстерному виваженому втручанню в економічні, господарські процеси 

країни з різними моделями керування досягають економічного зростання, 

розвитку та прогресу. Види податків, рівень податкових ставок, частка 

податкових вилучень, механізми адміністрування податків, структура видатків, 

бюджетні інвестиції, трансферти тощо як інструменти фіскального 

регулювання різняться в кожній країні. Це визначено законодавчим підґрунтям, 

без якого неможлива реалізація запланованих заходів.  

Суб’єктами реалізації фіскальної політики є органи державної влади, їхні 

посадові особи, а також громадяни та/або інститути громадянського 

суспільства, що, застосовуючи правові методи й передбачаючи правову сферу 

діяльності, публічно беруть участь у реалізації правової політики з метою 

забезпечення прав і свобод особистості, становлення правової державності [79, 

с. 14]. Тобто суб’єкти реалізації фіскальної політики – органи державної влади 

та їх представники, а також члени громадянського суспільства, які 

безпосередньо задіяні у процесі реалізації заходів, які було визначено під час 

формування фіскальної політики, починаючи від використання бюджетних 

коштів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, та закінчуючи 

сплатою податкових платежів, які формують значну частину бюджету держави. 

Існує ряд особливостей, які обумовлюють складність роботи органів 

державної влади та їх представників, як суб’єктів реалізації фіскальної політики 

під час кризового періоду, зокрема, в умовах економічної кризи, а саме: 
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- складність та багатокомпонентність ієрархії, що обумовлено 

існуванням декількох рівнів суб’єктів реалізації фіскальної політики; 

- специфіка особливостей економічних процесів в державі, які 

нерідко залежать від політичної волі окремих партій, що мають як об’єктивний, 

так і суб’єктивний вплив на певні законодавчі ініціативи при формуванні 

окремих положень фіскальної політики держави; 

- цілісність системи контролю, складність його інформаційного та 

аналітичного наповнення, коли відбувається дублювання функцій по окремих 

структурних одиницях; 

- відсутність чітких критеріїв та параметрів визначення показників 

ефективності реалізації фіскальної політики; 

- відсутність належної інформаційної бази для проведення 

моніторингу ефективності реалізації комплексу заходів, спрямованих на 

подолання загроз належному запровадженню запланованої фіскальної політики 

та подальшого їх запобігання. 

Систему суб’єктів реалізації фіскальної політики держави (рис. 3) 

утворюють суб’єкти: 

– законотворчості, які розробляють і корегують нормативно-правове 

підґрунтя досліджуваного процесу; 

– які забезпечують організаційно-технічні умови для її реалізації; 

– які контролюють повноту й ефективність її реалізації; 

– які здійснюють протидію злочинним посяганням у сфері реалізації 

фіскальної політики держави; 

– які безпосередньо реалізують заходи політики державних доходів і 

витрат. 

 

 

 

 

 

Суб’єкти, які створюють 

організаційно-технічні умови 

Суб’єкт законотворчості, який створює 

нормативно-правове підгрунтя реалізації 

фіскальної політики держави 

ВРУ 

Суб’єкти, які контролюють  

повноту та ефективність 

Суб’єкти, які забезпечують 

боротьбу зі злочинними 

посяганнями в ході 



261 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Суб’єкти реалізації фіскальної політики держави 

 

Суб’єктом законотворчості, який безпосередньо створює та корегує 

нормативно-правове підґрунтя реалізації фіскальної політики держави, є ВР 

України. Визначаючи законодавчі важелі реалізації фіскальної політики, 

суб’єкти законотворчості мають зважати не лише на те, що відбувається в 

економічній сфері, а й на особливості правозастосування, які притаманні 

Україні. Доцільно забезпечити власні джерела доходів для кожного рівня влади, 

які були б достатні для виконання покладених на них завдань, знизити рівень 

оподаткування добросовісних платників податків, що сприятиме їхньому 

розвитку в інтересах суспільства, побудові такої системи державних гарантій і 

стимулів, які позбавлять платників податків необхідності приховувати власний 

бізнес та доходи від держави. 

Реалізування окресленого підходу передбачає дотримання таких 

принципів: 
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– збалансованості інтересів усіх рівнів влади з бюджетних питань, яка 

можлива за умов єдності інтересів держави та населення, а також врахування 

інтересів останніх (28 % опитаних); 

– поєднання принципів централізму та децентралізму під час 

розмежування фіскальних повноважень, розподілу й перерозподілу надходжень 

і видатків (39 % опитаних); 

– високого рівня самостійності бюджетів і відповідальності органів влади 

за збалансованість бюджету, з огляду на бюджетний потенціал 

адміністративно-територіальної одиниці та за умови наділення її податковою 

ініціативою (28 % опитаних); 

– активної участі представників органів місцевого самоврядування у 

формуванні та реалізації фіскальної політики держави (64 % опитаних) 

(Додаток Є). 

Відповідно до законодавства (ст. 116 Конституції України, ст. 42 БК 

України) загальне управління виконанням положень політики державних 

доходів і політики державних витрат здійснює Кабмін України. Згідно з п. 3 

ст. 116 Конституції України Кабмін України забезпечує проведення фінансової, 

цінової, інвестиційної та податкової політики, а також забезпечує виконання 

затвердженого ВР України Державного бюджету України (п. 6 Конституції 

України). Крім того, відповідно до ст. 42 БК України Кабмін України 

«…забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів 

України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного 

бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з 

питань виконання бюджету». Тобто Кабмін України наділений узагальненими 

повноваженнями у сфері реалізації фіскальної політики держави. 

Одним із органів, який уповноважений контролювати дотримання заходів 

фіскальної політики держави, є Рахункова палата України. Метою такого 

контролю є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушень 

принципів законності, ефективності та економії витрачання матеріальних 

ресурсів для того, щоб мати можливість прийняти відповідні заходи, притягти 
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винних до відповідальності, отримати компенсацію за завдані збитки або вжити 

заходів щодо запобігання чи зменшення кількості таких порушень. Контрольна 

діяльність Рахункової палати України є джерелом інформації під час реалізації 

контрольних повноважень ВР України, яка в такий спосіб контролює виконання 

політики державних доходів і політики державних витрат. 

Відповідно до чинного законодавства, зокрема БК України та Закону 

України «Про Рахункову палату» [302], Рахункова палата України у сфері 

реалізації фіскальної політики держави вповноважена проводити фінансовий 

аудит та аудит ефективності: 

– різноманітних надходжень до державного бюджету податків; 

– ефективності витрат державного бюджету;  

– надання кредитів із державного бюджету та повернення таких коштів до 

державного бюджету; 

– державних внутрішніх і зовнішніх запозичень, державних гарантій, 

обслуговування та погашення державного й гарантованого державою боргу; 

– використання кредитів (позик), залучених державою до спеціального 

фонду державного бюджету від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що 

призводить до фінансових наслідків для державного бюджету, у межах, які 

стосуються таких наслідків; 

– здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного 

бюджету; 

– управління коштами державного бюджету ДКС України тощо. 

Водночас Рахункова палата України не лише здійснює аудит, а також 

контролює виконання Державного бюджету України, фінансування 

загальнодержавних програм стосовно використання коштів Державного 

бюджету України. Вона контролює виконання рішень ВР України про надання 

Україною позик й економічної допомоги іноземним державам, міжнародним 

організаціям тощо. Рахункова палата України має право контролювати 

реалізацію політики державних доходів і державних витрат на рівні місцевих 
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державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання незалежно від форм власності, об’єднань громадян, 

недержавних фондів та інших недержавних некомерційних громадських 

об’єднань, що пов’язана з використанням державних фінансів. З-поміж іншого 

зазначений орган уповноважений порушувати перед ВР України, Президентом 

України, а також органами виконавчої влади клопотання про притягнення до 

відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного 

законодавства України, унаслідок чого завдано матеріальної шкоди державі. 

Тобто Рахункова палата України переважно контролює загальний порядок 

реалізації політики державних витрат. 

Важливу роль у контролі реалізації фіскальної політики держави виконує 

Мінфін України, на яке покладено обов’язок здійснення загальної організації та 

управління зазначеним процесом. У Положенні про Міністерство фінансів 

України [289], зазначено, що на Мінфін України покладено обов’язок 

забезпечувати: 

– реалізацію державної фінансової, бюджетної, податкової та митної 

політики; 

– реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів; 

– реалізацію державної політики у сфері державного фінансового 

контролю, координації та спрямовування діяльності органів виконавчої влади, 

уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства; 

– управління державним і гарантованим державним боргом; 

– оцінювання бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, 

проектів зведених кошторисів на їх відповідність бюджетному законодавству з 

метою складання кошторису державного бюджету; 

– складання розпису Державного бюджету України згідно з бюджетними 

призначеннями та внесення змін до нього, зокрема щодо міжбюджетних 

трансфертів на рівні місцевих бюджетів; 
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– передання бюджетних призначень і перерозподіл видатків бюджету за 

рішенням Кабміну України; 

– державні внутрішні та зовнішні запозичення в межах, визначених 

законом про Державний бюджет України; 

– фінансові операції та інші заходи щодо забезпечення виконання 

фінансових та інших зобов’язань держави, які зумовлені членством України в 

міжнародних фінансових організаціях (згідно з угодами про вступ України до 

МВФ, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 

корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по 

гарантіях інвестицій, із членства в Європейському банку реконструкції та 

розвитку, з рамкових угод між Україною та Північним інвестиційним банком, 

між Україною та Європейським інвестиційним банком). 

З огляду на зазначене, Мінфін України – це один з головних суб’єктів, 

який забезпечує реалізацію фіскальної політики України і здійснює загальне 

керівництво цим процесом. 

Наступним суб’єктом, який бере безпосередню участь у реалізації 

фіскальної політики держави, зокрема створює організаційно-технічні умови 

для того, щоб акумулювати бюджетні кошти на єдиному казначейському 

рахунку, є ДКС України. Її діяльність спрямовує і координує Міністр фінансів 

України, що надає можливість Кабміну України отримувати оперативну 

інформацію щодо фінансового стану країни та приймати відповідні рішення, а 

також оперативно покривати тимчасові касові розриви.  

До того ж ДКС України здійснює попередній і поточний контроль за 

взяттям бюджетних зобов’язань, а також за надходженнями. Останній аспект 

діяльності цієї служби є запобіжним заходом проти можливих бюджетних 

правопорушень. На офіційному веб-сайті ДКС України зазначено, що цей орган 

концентрує бюджетні кошти в єдиній системі рахунків підпорядкованих 

структур, створює загальну інформаційну базу і здійснює підготовку 

фінансової та бюджетної звітності. Інформація, яку надає ця служба Уряду, дає 

змогу оцінити ефективність роботи органів державного управління й отримати 
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інформацію про економічні наслідки фіскальної політики, провадженої Урядом. 

ДКС України здійснює контроль за всіма операціями, пов’язаними з 

державними надходженнями та витратами. Казначейство, оперативно 

управляючи вільними залишками коштів, має право вносити пропозиції щодо 

зменшення залучення обсягів короткострокових запозичень, погашення 

внутрішньокасових розривів, що сприяє економії бюджетних коштів, які 

спрямовують на погашення державного боргу та на витрати, пов’язані з його 

обслуговуванням [89]. Це позитивно впливає на ефективність реалізації 

фіскальної політики держави. Фактично ДКС України забезпечує організаційну 

функцію, без належного виконання якої неможлива ефективна реалізація 

політики державних витрат. 

Важливим суб’єктом реалізації фіскальної політики в Україні є 

Держаудитслужба України. Вона здійснює контроль за ефективним, законним, 

цільовим, результативним використанням і збереженням державних фінансових 

ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних 

коштів. Саме діяльність Держаудитслужби України сприяє зміцненню 

фінансової дисципліни в державі та підвищенню ефективності роботи установ і 

підприємств державного сектору.  

Держаудитслужба України здійснює фінансовий контроль, який має місце 

у всіх сферах суспільного відтворення і споживання, тому супроводжує весь 

процес обігу грошових коштів і фондів, зокрема на стадії аналізу фінансових 

результатів та належного використання бюджетних коштів. Фінансовий 

контроль є однією із завершальних стадій управління фінансами та необхідною 

умовою ефективності управління фінансовими відносинами загалом. Особливе 

місце фінансового контролю в загальній системі контролю як елемента в 

системі управління суспільними процесами зумовлене його специфікою, що 

полягає в контрольній функції власне фінансів. Фінансовий контроль є 

важливим способом забезпечення законності та доцільності фінансової 

діяльності. Передусім це стосується сфери державних фінансів. 
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Держаудитслужба України реалізовує фінансовий контроль шляхом 

здійснення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель, 

інспектування (ревізії), моніторингу закупівель і контролю за станом 

внутрішнього аудиту. Ця служба відіграє роль засобу забезпечення фіскальної 

політики держави, оскільки до її компетенції належить контроль за: 

– цільовим, ефективним використанням і збереженням державних 

фінансових ресурсів, необоротних та інших активів;  

– досягненням економії бюджетних коштів і результативності в 

діяльності розпорядників бюджетних коштів; 

– цільовим використанням та своєчасним поверненням кредитів (позик), 

отриманих під державні (місцеві) гарантії;  

– достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час 

складання планових бюджетних показників і відповідністю взятих 

розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань бюджетним 

асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-

цільового методу в бюджетному процесі);  

– відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів 

довгострокових зобов’язань за енергосервісом, затвердженим у встановленому 

порядку умовам закупівлі енергосервісу;  

– дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо 

державного та місцевих бюджетів;  

– дотриманням законодавства про державні закупівлі тощо [285].  

Належне й ефективне виконання Держаудитслужбою України своїх 

функцій гарантує реалізацію пріоритетних напрямів фіскальної політики 

України. 

Проте зусиль лише Держаудитслужби України недостатньо для 

ефективної реалізації фіскальної політики держави. Для обмеження зловживань 

під час формування, розподілу та використання державних коштів необхідне 

поєднання діяльності державних контролюючих органів, комерційних 

аудиторських компаній, громадських активістів, журналістів і правоохоронців. 
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Державні інституції можуть змінюватися лише внаслідок зовнішнього впливу 

як з боку українського громадянського суспільства, так і з боку міжнародних 

партнерів, які підтримують економіку України. Прозорість діяльності 

зазначених суб’єктів та комунікаційність їх представників є запорукою 

ефективної співпраці між ними та досягнення позитивного результату в ході 

виконання політики державних витрат. 

Також важливо подолати прогалини в законодавстві щодо регулювання 

питань співпраці контролюючих і правоохоронних органів. Економічній 

ситуації в сучасній Україні притаманна значна кількість деструктивних 

процесів, подолання яких можливе лише завдяки концентрації спільних зусиль 

усіх гілок влади та гармонізації діяльності між ними, адже її відсутність завдає 

невиправної шкоди усім процесам, у яких вони задіяні. Однією з проблем, 

пов’язаних із зазначеною особливістю у співпраці правоохоронних та 

контролюючих органів є відсутність сформованих баз даних щодо порядку 

проведення фінансового контролю та результатів фіскальних перевірок, 

проведених відповідними суб’єктами. На сьогодні існуючі бази даних є 

вузькопрофільними, що не дає змоги оперувати результатами перевірок та 

суттєво ускладнює отримання в процесі контрольних дій необхідної інформації. 

Також відсутня єдина автоматизована система інформаційного обміну щодо 

відомостей, одержаних під час проведення перевірок будь-яким із відповідних 

суб’єктів. Зазначений недолік є суттєвою перепоною у якісному прогнозуванні 

та оперативному реагуванні на появу окремих індикаторів, що свідчать про 

деструктивні процеси в соціально-економічному житті суспільства. 

Зазначимо, що сьогодні в системі суб’єктів реалізації фіскальної політики 

налічується більше ста автоматизованих інформаційних систем. Проте не 

тільки практики обміну аналітичною інформацією між ними не існує, але й 

немає законодавчо закріпленої можливості цього. Це значно знижує якісні 

показники роботи суб’єктів контролю та правоохоронних органів, а також 

нівелює їх здатність до ефективного реагування на фактори об’єктивного та 
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суб’єктивного характеру, що несуть загрозу ефективній реалізації фіскальної 

політики держави. 

Провідну роль у забезпеченні належної реалізації фіскальної політики 

держави відіграє ДФС України. Відповідно до Положення про Державну 

фіскальну службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 травня 2014 р. № 236 [280], ДФС України є центральним 

органом виконавчої влади, одним із завдань якого визначено здійснення 

контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів 

податків і зборів, митних й інших платежів. На виконання цього завдання ДФС 

України здійснює адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів, 

єдиного внеску, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою 

їх нарахування та сплати до бюджету і відповідних позабюджетних фондів; 

контролює своєчасність подання платниками податків та єдиного внеску 

звітності, своєчасність, достовірність, повноту нарахування й сплати податків і 

зборів, єдиного внеску, митних та інших платежів. 

Реалізація фіскальної політики держави буде ефективною лише за 

наявності максимально повного виявлення джерел доходів бюджету та 

мінімізації видатків з їх адміністрування та сплати. Якщо дотримання 

належного порядку сплати відповідних податків залежить від платників 

податків, то в адмініструванні головну роль відведено ДФС України. 

Адміністрування державних доходів – це діяльність із забезпечення 

виникнення, виконання фінансових зобов’язань і мобілізації до бюджету 

передбачених законом грошових доходів держави [115, с. 148]. Зміст терміна 

«адміністрування» у сфері фіскальної політики держави визначено в пп. 14.1.1
1
 

ст. 14 ПК України. Так, адміністрування податків, зборів, митних платежів, 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування й 

інших платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, – це комплекс рішень і процедур 

контролюючих органів та дій їхніх посадових осіб, що встановлюють 

інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують 
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ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску й об’єктів 

оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, 

організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до 

порядку, передбаченого законом. Проте законодавчо закріплене визначення 

видається занадто нагромадженим, що ускладнює його сприйняття та розуміння 

змісту податкового адміністрування, яке здійснює ДФС України для реалізації 

покладених на неї завдань.  

Адміністрування ДФС України в контексті реалізації фіскальної політики 

держави спрямоване на перетворення обов’язку суб’єкта зі сплати податків у 

певні процесуальні дії щодо надходження відповідних платежів до бюджету. 

Головною метою податкового адміністрування постає добровільне виконання 

платником податків або податковим агентом податкового зобов’язання, що 

дозволить підвисити ефективність їх стягнення та наповнення державного 

бюджету в належному обсязі. Цілком виправданим є те, що ця служба як 

посередник між державою та платниками податків зобов’язана забезпечити 

найекономніший режим акумулювання доходів до бюджету відповідного рівня, 

що можливо за умови високопрофесійного підходу до виконання своїх 

обов’язків. 

На підставі детального аналізу низки нормативно-правових актів, які 

регулюють окремі аспекти адміністрування ДФС України у сфері фіскальної 

політики держави, пропонуємо адміністрування визначати як правозастосовну 

діяльність уповноважених органів, спрямовану на акумулювання податкових 

надходжень бюджету шляхом організації виконання платниками податків і 

податковими агентами податкового зобов’язання. Запропоноване визначення 

охоплює зміст діяльності з податкового адміністрування та надає можливість 

чітко відмежувати права й обов’язки учасників податкових правовідносин 

відповідно до їхніх бюджетних повноважень щодо наповнення бюджету 

податковими надходженнями. 

Водночас діяльність ДФС України з податкового адміністрування є 

вторинною. Первинною постає діяльність законодавця, який установлює 
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порядок і строки нарахування та перерахування податків до бюджету. 

Фактично законодавець визначає межі повноважень цієї служби як суб’єкта 

адміністрування податків і зборів. Вона може набувати прав й обов’язків лише 

в тому обсязі, у якому вони окреслені в законодавстві. Слід зауважити, що 

законодавцеві було б бажано більш виважено підходити до внесення змін до 

податкового законодавства та при цьому мінімізувати їх кількість, тому що 

зайва нагромадженість податкового законодавства створює умови для 

вишукування різноманітних прогалин, що дозволяють цілком законно 

зменшувати обсяги нарахованих податків. А це у свою чергу призводить до 

суттєвого зниження обсягу податкових платежів до бюджетів різного рівня. 

З метою підвищення ефективності реалізації фіскальної політики держави 

ДФС України в межах податкового адміністрування необхідно вживати певних 

кроків щодо виявлення додаткових резервів із виконання дохідної частини 

бюджету, а саме: 

– завчасно інформувати платників податків щодо змін у податковому 

законодавстві; 

– уникати прогалин у сфері контролю за процесом виконання дохідної 

частини бюджету на кожному з його етапів; 

– автоматизувати типові процедури; 

– підвищувати рівень кваліфікованості кадрів, які задіяні в реалізації 

фіскальної політики держави; 

– організовувати роботу з відстрочення, розстрочення та реструктуризації 

грошових зобов’язань і податкового боргу, а також недоїмки зі сплати єдиного 

внеску; 

– приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових 

зобов’язань і податкового боргу; 

– активізувати заходи щодо стимулювання платників податків і 

податкових агентів виконувати податкові зобов’язання. 

Останню позицію вважаємо найефективнішою, оскільки вона містить 

потужні резерви збільшення податкових надходжень до бюджету будь-якого 
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рівня. Поряд з цим існує нагальна потреба гармонізації відносин між 

платниками податків, як юридичних, так і фізичних осіб, та органом, який 

здійснює контроль повноти та вчасності нарахування та сплати податкових 

платежів. Адже це, насамперед, соціальна проблема, тому що економічна 

забезпеченість для більшої половини сімей України сьогодні стоїть на першому 

місці і будь-які новели у сфері стягнення податків сприймається як загроза, що 

підриває економічне підґрунтя благополуччя родини. Водночас проблема 

гармонізації відносин між зазначеними суб’єктами викликає досить багато 

запитань, тому що складно примірити дві фактично протиборствуючи сторони 

одна з яких так би мовити «тікає», а інша – «наздоганяє». Але потрібно знайти 

компроміс та усунути першопричину даного антагонізму, дослідити її 

соціальну сутність та природу. А також по-можливості знайти ті правові та 

економічні важелі впливу, які зведуть дане протистояння до мінімуму.  Адже 

контролюючі органи та платники податків постійно перебувають в стані 

правового конфлікту. 

При цьому слід враховувати, що сплата податків це конституційний 

обов’язок кожного громадянина. Відповідно до ст. 67 розділу ІІ «Права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина» Конституції України «кожен 

зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених 

законом», а також подавати до податкових інспекцій за місцем проживання 

декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у встановленому 

законодавством порядку. Відповідно до ст. 36 ПК України податковим 

обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та 

сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені зазначеним 

Кодексом. Він виникає у платника за кожним податком та збором та є 

безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов'язків 

платника податків. Отже, виходячи із зазначених положень ПК України 

платник податків вступає в правовідносини не тільки з державою, а й з 

фіскальними органами, що здійснюють функції контролю в даній сфері. І як 

свідчить практика найбільше конфліктів виникає саме між контролюючими 
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органами у сфері оподаткування та платниками податків, що особливо 

підсилюється низьким рівнем податкової свідомості платників податків. 

Зазначене обумовлене тим, що методам формування податкової 

правосвідомості щодо належної сплати податків до бюджетів усіх рівнів на 

сьогодні не приділяється належної уваги. 

Відсутність гармонізації діяльності між зазначеними суб’єктами 

обумовлює протистояння між ними, що знижує ефективність політики 

державних надходжень. 

Належне здійснення податкового адміністрування забезпечить 

досягнення мінімізації податкового навантаження на малий і середній бізнес. 

Зазначене можливе лише за умови досягнення високого рівня податкової 

дисципліни та подолання правового нігілізму. Окрім того, податкове 

адміністрування стимулює розвиток господарства шляхом запровадження 

особливих режимів оподаткування окремих груп суб’єктів господарювання. 

Надзвичайно актуальною є діяльність відповідних органів державної 

влади із забезпечення захисту фіскальної політики держави від злочинних 

посягань. Нині такий захист охоплено компетенцією МВС України, 

ДФС України та СБ України. Так, Департамент захисту економіки 

Національної поліції України, відповідно до покладених на нього завдань, 

уповноважений виявляти, запобігати та припиняти злочини у сфері економіки, 

зокрема формування та реалізації фіскальної політики держави. Також цей 

департамент зобов’язаний здійснювати протидію корупції та хабарництву у 

сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави, і серед 

посадових осіб органів державної влади та самоврядування.  

У структурі ДФС України функціонує орган, що знаходиться «поза 

правовим полем», – податкова міліція, який відіграє важливу роль у протидії 

правопорушенням, що деструктивно впливають на реалізацію фіскальної 

політики держави. Податкова міліція, відповідно до ПК України, здійснювала 

правоохоронну функцію: запобігання кримінальним та іншим 

правопорушенням у сфері оподаткування й бюджетній сфері, їх розкриття, 
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розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Проте за збігом обставин на початку 2017 р. Законом України «Про внесення 

змін до ПК України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 

21 грудня 2016 р. № 1797-VIII було вилучено п. 134, у якому встановлено 

законні підстави функціонування фіскальної політики. Однак податкову 

міліцію в передбаченому порядку не ліквідовано, її правонаступника не 

визначено, кримінальні провадження, справи та документи нікому не передано, 

підслідність злочинів у Кримінальному процесуальному кодексі України, 

зокрема про ухилення від сплати податків, залишилася за податковою міліцією. 

Підрозділ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБ України вповноважений попереджати й запобігати 

зовнішньому впливу та втручанню в діяльність державних установ і 

підприємств критичної інфраструктури, а також забезпечувати належне 

функціонування державного сектору економіки. Таким чином, функції 

відповідних підрозділів ДФС України, Національної поліції України та 

СБ України спрямовані на забезпечення захисту інтересів держави в 

економічній сфері, зокрема під час реалізації фіскальної політики держави. 

Водночас дублювання функцій декількома органами негативно позначається на 

скоординованості їхньої діяльності, що знижує ефективність цієї роботи. Тому 

доцільно створити єдиний орган, до компетенції якого належатиме 

попередження, виявлення, розкриття та розслідування економічних злочинів, 

зокрема податкових, бюджетних, службових, які порушують суспільні 

відносини у сфері господарської діяльності.  

З метою розв’язання зазначеної проблеми на розгляд Кабінету Міністрів 

України було подано два законопроекти: «Про службу фінансових 

розслідувань» і «Про фінансову поліцію». У першому з них передбачено 

створення служби фінансових розслідувань, а в другому – фінансової поліції – 

державного правоохоронного органу, на який покладено обов’язок 

забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 

злочинів у сфері формування й використання фінансових ресурсів держави, 
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економічної безпеки, що віднесені до його підслідності, відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України. До її основних функцій 

належатиме виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування 

злочинів в економічній, фінансовій і податковій сферах, а також аналітична та 

профілактична діяльність щодо виявлення чинників, які сприяють вчиненню 

таких злочинів.  

На початку 2017 р. Кабмін України схвалив проект Закону України «Про 

службу фінансових розслідувань». Відповідно до нього, зазначена служба 

відповідатиме за запобігання, виявлення, припинення, розслідування та 

розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які 

прямо чи опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері 

фінансів. Її завдання передбачають: 

– протидію кримінальним правопорушенням, які чинять суттєвий 

негативний вплив на національну економіку, спричиняють її тінізацію, 

масштабну недобросовісну конкуренцію, витік капіталу й інші явища, які 

уповільнюють темпи економічного зростання та загрожують національним 

інтересам у сфері економіки; 

– запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень у господарській діяльності, що безпосередньо чи 

опосередковано завдають шкоди публічному інтересу у сфері фінансів; 

– підготовку пропозицій щодо формування державної політики щодо 

комплексної протидії кримінальним правопорушенням у господарській 

діяльності, які безпосередньо чи опосередковано завдають шкоди публічному 

інтересу у сфері фінансів.  

Проте сьогодні розглядається альтернативний законопроект «Про 

Національне бюро фінансової безпеки України» відповідно до якого функції із 

запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів, які 

прямо чи опосередковано завдають шкоди публічним фінансам, тобто 

забезпечення усунення загроз фінансовій безпеці держави покладено на 

Національне бюро фінансової безпеки України. На зазначений орган 
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передбачене покладений обов’язок збирання та систематизації інформації у 

сфері публічних фінансів, оцінки ризиків і загроз фінансовій безпеці держави та 

напрацювання способів їх мінімізації та усунення, виявлення злочинних 

технологій, схем і механізмів злочинної діяльності, їх розкриття та 

розслідування, боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування, митній та 

бюджетній сферах, а також інші завдання, пов’язані з виявленням та 

систематизацією передумов створення схем злочинної діяльності у сфері 

публічних фінансів. Перевагою майбутнього органу є закріплене в 

законопроекті їх інформаційно-аналітичне забезпечення, що дозовлить 

отримувати вичерпний обсяг необхідної інформації як з внутрішніх, так і з 

зовнішніх джерел, чого не вистачає функціонуючим сьогодні підрозділам 

правоохоронних органів, які забезпечують захист національної економіки від 

злочинних посягань. 

Фактично обидва законопроекти передбачають створення окремої 

структури, до завдань якої входитиме захист економіки, зокрема, публічних 

фінансів, від злочинних посягань. Суттєвою відмінністю зазначених проектів є 

те, що перший з них орієнтований на використання традиційних засобів 

боротьби зі злочинністю, а другий – на запровадження новітніх підходів, 

зокрема, використання можливостей кримінального аналізу для встановлення 

взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, 

потенційно з ними пов’язаними та аналізу ризиків, тобто оцінки загроз 

фінансовій безпеці держави та рівня негативного впливу на них.  

Згідно з Планом дій Ради Європи щодо протидії транснаціональній 

організованій злочинності (2016–2020 рр.), який схвалив Європейський комітет 

з проблем злочинності та прийняв Комітет міністрів Ради Європи на засіданні 

2 березня 2016 р., надзвичайно важливим є забезпечення систематичних й 

ефективних фінансових розслідувань у всіх випадках потенційного генерування 

злочинних доходів. Проте фінансові розслідування залишаються в багатьох 

державах – членах Ради Європи сферою, яка потребує оптимізації в аспекті 

компетентності й потенціалу. У Плані зазначено, що фінансові розслідування 
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мають важливе значення для запобігання вчиненню транснаціональних 

злочинів, а під час оперативного реагування – для збирання доказів і 

відстеження наявності й місцезнаходження злочинних активів, щоб мати 

можливість вчасно їх заморозити та вилучити. Саме тому постало питання 

створення єдиного органу, який здійснюватиме попередження, виявлення, 

розкриття та розслідування економічних злочинів. Обґрунтованою є 

необхідність функціонування окремої структури, завдання якої 

передбачатимуть надання сервісних послуг платникам податків щодо 

правомірності та вчасності нарахування й сплати до бюджету відповідного 

рівня обов’язкових платежів. 

Кабінет Міністрів України схвалив створення служби фінансових 

розслідувань, однак нез’ясованим залишається питання відомчого 

підпорядкування цієї служби. Спірною видається позиція щодо 

підпорядкування зазначеного органу Мінфіну України, адже головним органом 

у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері протидії злочинності, є МВС України (п. 1 

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878). Окрім 

того, у структурі цього міністерства постійно функціонує підрозділ, який 

забезпечує захист економіки від злочинних посягань (у минулому – відділ 

боротьби з розкраданням соціалістичної власності, Державна служба боротьби 

з економічною злочинністю, Департамент протидії злочинності у сфері 

економіки, нині – Департамент захисту економіки). Напрацьовано методики 

виявлення, припинення та розкриття економічних злочинів залежно від 

специфіки окремих видів злочинів. Однак недоліком, який знижує ефективність 

роботи підрозділу із захисту економіки, є недостатня інформаційна 

забезпеченість його діяльності.  

Тому доцільність створення нової структури, навіть за умови ліквідації 

функціонуючих сьогодні підрозділів захисту економіки в складі Національної 

поліції України, підрозділів колишньої податкової міліції, які перебувають у 
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складі ДФС України, а також відділу контррозвідувального захисту економіки 

СБ України, викликає певні сумніви. Отже, найбільш ефективним вважаємо 

створення окремого структурного підрозділу у складі Національної поліції 

України або ж зміну підходів до захисту економіки з боку Департаменту 

захисту економіки Національної поліції України, та надання доступу до 

інформаційних баз, що перебувають в розпорядженні ДФС України та СБ 

України (відділ контррозвідувального захисту економіки), Держаудитслужби та 

ДКС України. 

І хоча створення зазначеної служби обґрунтовано необхідністю усунення 

дублювання функцій правоохоронних органів і забезпечення умов для 

ефективного захисту економіки від злочинних посягань, більш ефективно було 

б залишити вже існуючий орган, вдосконаливши його структурно-

функціональне забезпечення. Існування у структурі МВС України підрозділу 

захисту економіки з оновленою структурою, розширеними правами та 

обов’язками, а також більш досконалим матеріально-технічним забезпеченням 

істотно посилить захист фіскальної політики держави від злочинних посягань, 

підвищить ефективність роботи із притягнення до кримінальної 

відповідальності службових осіб, причетних до їх учинення, руйнування 

тіньових схем ухилення від сплати податків, зборів і платежів, а також 

привласнення та нецільового використання коштів бюджетів відповідного 

рівня. 

Крім того, необхідно чітко спланувати заходи, спрямовані на досягнення 

довірчих, гармонійних взаємовідносин між контролюючими органами та 

органами, які забезпечують захист фіскальної політики держави від злочинних 

посягань, спрямованих на досягнення взаєморозуміння та усвідомлення 

відповідальності за результати спільної праці. Адже сьогодні існує проблема 

негласної конкуренції між зазначеними суб’єктами та небажання надавати 

доступ до інформації, яка є в наявності в одному з підрозділів. Така усталена 

традиція, ще за радянських часів, досить часто призводить до того, що декілька 

суб’єктів починають збирати матеріали щодо однієї і тієї самої особи, 
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втрачаючи при цьому час та надаючи змогу правопорушнику уникнути 

притягнення до відповідальності. 

Зважаючи на викладене, реалізацію фіскальної політики держави варто 

здійснювати лише за напрямами, розробленими державними органами на 

довгострокову перспективу, які відображені в Концепції фіскальної політики 

держави (Додаток В). Нагальною є потреба постійного моніторингу та 

корегування Концепції відповідно до особливостей економічної ситуації, що 

сформувалася в державі у певний період часу і за певних соціально-політичних 

умов, а також з врахуванням факторів, які впливають на ефективність 

фіскальної політики та індикаторів, які сигналізують про певні негаразди. 

Ефективна реалізація фіскальної політики держави потребує інтеграції 

зусиль усіх суб’єктів, задіяних у цьому процесі. Водночас діяльність Мінфіну, 

ДФС України, Держаудитслужби, ДКС України та представників 

правоохоронних органів не узгоджена (42 % опитаних) та недостатньо 

ефективна (48 % опитаних) через недосконале адміністративно-правове 

регулювання їх співпраці (35 % опитаних) та брак цілісного інформаційного 

простору, до якого мали б доступ усі зазначені суб’єкти (78 % опитаних) 

(Додаток Ґ). Закритість інформації для цих органів щодо певних аспектів 

реалізації поглиблює кризові явища в економіці та спричиняє зростання 

соціального напруження, а це призводить до невиконання низки заходів, які 

передбачено під час формування фіскальної політики держави. 

 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Визначено, що структурно-функціональне забезпечення фіскальної 

політики – сукупність суб’єктів фіскальної політики в єдності їхніх функцій і а 

організаційних зв’язків, яка забезпечує формування оптимальної фіскальної 
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політики держави та її ефективну реалізацію. Між структурним і 

функціональним забезпеченням наявний органічний зв’язок, що зумовлює 

єдину цілісну структуру цих двох складових. Оптимальна побудова 

структурно-функціонального забезпечення можлива лише за умови 

обов’язкового погодження всередині окремого суб’єкта розподілу людських 

ресурсів і технічних засобів управління. 

Сформульовано перелік суб’єктів, безпосередньо та опосередковано 

задіяних у формуванні та реалізації фіскальної політики держави, до яких 

належать ВР України, Президент України, органи державної влади та місцевого 

самоврядування, громадські об’єднання, а також міжнародні організації, серед 

яких МВФ, Світовий банк, Світова організація торгівлі, ЄС тощо. Громадські 

об’єднання, а також міжнародні організації є суб’єктами, які опосередковано 

задіяні у досліджуваному процесі. Міжнародні організації висувають певні 

вимоги, коли приймають рішення про надання позичок і кредитів, і держава 

змушена враховувати їх як в економічній, так і в політичній сферах. Це 

стосується, зокрема, підходів до формування фіскальної політики України. Інші 

з перерахованих суб’єктів безпосередньо беруть участь у формуванні та 

реалізації фіскальної політики держави. 

Стратегічну функцію виконує ВР України шляхом ухвалення законів, які 

позначаються на показниках дохідної та видаткової частин бюджету, зокрема 

встановленням розподілу закріплених доходів між ланками бюджетної системи, 

щорічним перерозподілом регулювальних доходів у законах про Державний 

бюджет України, плануванням відповідних заходів фіскальної політики таким 

чином, щоб кожен суб’єкт був наділений таким обсягом коштів, який здатен 

забезпечити виконання всіх його функцій і завдань. 

Організаційну функцію у формуванні фіскальної політики виконує 

Кабмін України, який організовує узгодження проекту Державного бюджету 

перед поданням його на розгляд ВР України, узгоджує планові показники 

дохідної та видаткової частин бюджету між ДФС України, Державною митною 

службою, ДКС України, Мінфіном України, НБУ, державними адміністраціями 
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й іншими зацікавленими суб’єктами. В межах організаційної функції 

Мінфін України розроблює Бюджетну резолюцію «Основні напрями бюджетної 

політики» на відповідний рік, з врахуванням положень якої відбувається 

формування фіскальної політики держави. Організаційну функцію також 

забезпечують Президент України, який від імені виконавчої влади подає проект 

Державного бюджету до ВР України та контролює його складання; ВР України, 

яка розглядає поданий документ й ухвалює його; органи виконавчої влади 

загальнодержавного і місцевого рівнів, які формують основні аспекти 

фіскальної політики на нижчому рівні та у відповідних напрямах, 

узагальнюють їх та оформлюють відповідні пропозиції. 

Інформаційну функцію в процесі формування фіскальної політики 

виконує Мінфін України шляхом забезпечення процесу складання проекту 

Державного бюджету України необхідною інформацією, зокрема, через 

надання прогнозних показників зацікавленим особам, які формують базу 

державного прогнозування розвитку економіки. 

Організаційну функцію щодо реалізації фіскальної політики виконує ДКС 

України, міністерства і відомства, відділи й управління державних 

адміністрацій і виконавчих органів місцевих рад, а також виконують 

розпорядники коштів бюджету відповідного рівня (галузеві міністерства, 

відомства та підприємства). 

Координаційну функцію з питань реалізації фіскальної політики виконує 

Кабінет Міністрів України, який здійснює моніторинг виконання бюджету, за 

необхідності надає пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на ... рік», Мінфін України – здійснює моніторинг 

відповідності виконання політики державних доходів і витрат прийнятому 

закону про Державний бюджет на відповідний рік та Рахункова палата 

України – перевіряє відповідність бюджетного процесу чинному законодавству. 

Управлінську функцію реалізації фіскальної політики держави доцільно 

розглядати у поєднанні двох функцій – стратегічного управління та 

оперативного управління. Стратегічне управління реалізацією фіскальної 
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політики в Україні здійснюють вищі органи законодавчої та виконавчої влади 

щодо підпорядкованих ним суб’єктів, які задіяні у реалізації політики 

державних доходів та політики державних витрат. Функцію оперативного 

управління наявними бюджетними коштами виконують органи ДКС України. 

Функцію оперативного управління реалізацією фіскальної політики виконують 

органи системи Мінфіну України, Держаудитслужба України, ДКС України, 

ДФС України і Рахункова палата України. 

Функція контролю за реалізацією фіскальної політики держави також 

покладена на декількох суб’єктів, зокрема на Рахункову палату України, 

Бюджетний комітет ВР України, а також Кабінет Міністрів України, Мінфін 

України, ДКС України, ДФС України, Держаудитслужбу України. 

Суб’єкти формування фіскальної політики держави – цілісна система 

відповідних органів і посадових осіб, які поєднані між собою низкою прав та 

обов’язків у сфері формування політики державних доходів і витрат. Систему 

суб’єктів, до компетенції яких належать окремі дії щодо формування фіскальної 

політики держави, утворюють: Президент України, ВР України, Комітет ВР 

України з питань бюджету, НБУ, Кабінет Міністрів України, Рада Національної 

безпеки і оборони України, Мінфін України, Уповноважений орган з питань 

державної допомоги, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, 

інші центральні органи виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної регіональної політики, органи місцевого 

самоврядування, головні розпорядники бюджетних коштів. Комітет ВР з питань 

бюджету є проміжною ланкою між двома суб’єктами формування фіскальної 

політики держави – ВР України та Кабміном України – та надає організаційно-

методичну допомогу у вивченні й оцінюванні проекту Закону України «Про 

Державний бюджет на … рік» та проекту Основних напрямів бюджетної 

політики, а також здійснює  попередній розгляд та підготовку висновків і 

пропозицій щодо проекту зазначеного Закону, робить висновки, які Голова 
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Комітету ВР України з питань бюджету доводить до відома народних депутатів 

під час розгляду зазначених документів. 

Об’єктивному оцінюванню обсягу витрат, які необхідно спрямувати на 

реалізацію певного завдання та сформувати фіскальну політику держави, 

наближену до реальних потреб суспільства, сприятиме запровадження 

спеціальних колегіальних засідань Кабінету Міністрів України за участі 

фахівців у певній галузі, а також практики проведення попереднього аудиту 

бюджетних запитів від виконавців бюджетних програм. Поступальний розвиток 

суверенної держави гарантує органічне поєднання зусиль усіх суб’єктів у 

формуванні ефективної фіскальної політики. 

З-поміж іншого, досягти ефективності фіскальної політики держави 

можливо за умови оптимізації її формування, у першу чергу на рівні 

територіальної громади, що у свою чергу стає можливим лише за умов спільної 

праці представників органів місцевого самоврядування та громадських 

об’єднань. Розробленню загальних підходів до формування фіскальної політики 

сприяє дискусія у фокус-групі, до складу якої входять представники 

громадських об’єднань, щодо виконання певних завдань, а чинний програмно-

цільовий метод бюджетного планування створює передумови для 

перерозподілу бюджетних коштів на користь актуальних на певний період часу 

бюджетних програм та ефективність їх виконання, оскільки враховано думку 

представників громади щодо певної проблематики та шляхів її розв’язання з 

використанням публічних коштів. 

Систему суб’єктів реалізації фіскальної політики держави утворюють 

суб’єкти законотворчості, суб’єкти, які забезпечують організаційно-технічні 

умови для її реалізації, суб’єкти, які контролюють повноту й ефективність її 

реалізації, суб’єкти, - які здійснюють протидію злочинним посяганням у сфері 

реалізації фіскальної політики держави, суб’єкти, які безпосередньо реалізують 

заходи політики державних доходів і витрат. Обґрунтовано, що для обмеження 

зловживань під час реалізації фіскальної політики держави необхідне 

поєднання діяльності державних контролюючих органів, комерційних 
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аудиторських компаній, громадських активістів, журналістів і правоохоронців, 

адже державні інституції можуть змінюватися лише внаслідок зовнішнього 

впливу як з боку українського громадянського суспільства, так і з боку 

міжнародних партнерів, які підтримують економіку України. 

Наголошено, що реалізація фіскальної політики держави буде 

ефективною лише за наявності максимально повного виявлення джерел доходів 

бюджету та мінімізації видатків з їх адміністрування та сплати. На підставі 

проведеного дослідження запропоновано визначити адміністрування як 

правозастосовну діяльність уповноважених органів, спрямовану на 

акумулювання податкових надходжень бюджету шляхом організації виконання 

платниками податків і податковими агентами податкового зобов’язання. Такий 

підхід охоплює зміст діяльності з податкового адміністрування та надає 

можливість чітко відмежувати права й обов’язки учасників податкових 

правовідносин відповідно до їхніх бюджетних повноважень щодо наповнення 

бюджету податковими надходженнями. 

Однією з найактуальніших проблем визнано недостатньо ефективну 

діяльність відповідних органів державної влади із забезпечення захисту 

фіскальної політики держави від злочинних посягань, що охоплено 

компетенцією МВС України, ДФС України та СБ України. Доведено 

необхідність створення окремого структурного підрозділу у складі 

Національної поліції України та надання йому доступу до інформаційних баз, 

що перебувають в розпорядженні ДФС України та СБ України (відділ 

контррозвідувального захисту економіки), Держаудитслужби та ДКС України. 

Отже, створення зазначеної служби обґрунтовано необхідністю усунення 

дублювання функцій правоохоронних органів і забезпечення умов для 

ефективного захисту економіки від злочинних посягань. Створення у структур 

МВС України Служби фінансових розслідувань істотно посилить захист 

фіскальної політики держави від злочинних посягань, підвищить ефективність 

роботи із притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб, 

причетних до їх учинення, руйнування тіньових схем ухилення від сплати 
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податків, зборів і платежів, а також привласнення та нецільового використання 

коштів бюджетів відповідного рівня. 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Індикатори, що визначають необхідність удосконалення 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в Україні 

 

Держава в особі органів виконавчої та законодавчої влади створює 

правове середовище з метою належного забезпечення економічних перетворень 

та реалізації суспільно-корисних цілей і завдань. Це можливо лише за умов 

належного й ефективного формування та виконання бюджетів. Завдяки 

вищевказаному відбувається розподіл ресурсів в економіці, перерозподіл 

суспільного доходу між індивідами та можливий стабілізаційний вплив на 

фінансову систему держави. Такі дії можна забезпечити лише шляхом 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики держави з 

урахуванням різноманітних причин та обставин, що впливають на формування 

державних доходів і реалізації державних витрат, а також змінюють рівень і 

динаміку соціально-економічного розвитку держави. 

Загальна проблема змін, які відбуваються в Україні у сфері фіскальної 

політики, полягають в тому, що суб’єкти досягають поставлених цілей 

переважно за рахунок трансформацій умов суспільного існування. Результатом 

зазначених цілеспрямованих трансформацій є поступова еволюція системи 

«суспільство – природа» від стану стійкості до нестійкої рівноваги. Це 

зумовлює необхідність перебудови системи розподілу фінансів, що постає 

головною задачею, з урахуванням необхідності реалізації якої має бути 

побудована система економічних, політичних та соціальних обмежень і 

стимулів. 

В Україні реалізацію фіскальної політики провадять в досить складних 

умовах трансформації власності та становлення національного підприємництва 
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під впливом різноманітних чинників – наявних (позитивних чи негативних) або 

потенційно можливих явищ чи процесів, що здійснюють безпосередню чи 

опосередковану дію на об’єкт дослідження за певних умов [27]. Підходи до 

формування та реалізації фіскальної політики держави мають бути адекватні 

реальній економічній ситуації та поставленим перед державою цілям і задачам 

соціально-економічного зростання. Вони мають враховувати різноманітні 

індикатори, які засвідчують певні процеси, що відбуваються в різних сферах 

суспільного життя. Варто зазначити, що єдиного визначення поняття 

«індикатор» нині не існує. Відповідно до тлумачного словника української 

мови, індикатор – це «елемент, який відображає перебіг процесів або стан 

об’єкта спостереження, його якісні або кількісні характеристики...» [60], а в 

економічній науці цим терміном визначають інформацію, що «знижує 

невизначеність під час прийняття рішень…» [447]. Тобто індикатори, які 

визначають необхідність удосконалення адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні можна тлумачити як інформацію 

щодо наявних тенденцій в основних сферах суспільного життя, динаміка яких 

прямо пропорційно залежить від ефективності фіскальної політики держави, що 

дає змогу мінімізувати невизначеність під час прогнозування запланованих змін 

у цих сферах. 

Одним із пріоритетних індикаторів, який необхідно враховувати у 

процесі розроблення заходів удосконалення адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні, є соціальний, адже держава прагне 

наблизитись до європейських стандартів життя населення країни та процеси, 

які відбуваються в соціальній сфері та мають вирішальне значення у 

досліджуваному процесі. На сучасному етапі наявні низькі показники ВВП на 

душу населення, низька ефективність витрат бюджетних коштів на соціальні 

потреби, які здійснюються в досить великому обсязі, недостатній рівень 

контролю за цільовим використанням отриманих бюджетних коштів, 

нерозвиненість диверсифікації надання соціальних послуг тощо. Вказані 

індикатори засвідчують, що нині перед державою постало завдання сформувати 
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такі раціональні норми та правила, щоб у соціальній сфері життєдіяльності 

суспільства відбувалося самовідтворення позитивної соціодинаміки 

суспільного розвитку та зросла роль детермінант, які посилюють соціальну 

безпеку людини. На думку науковців, «неправильне розставляння наголосів під 

час вибору пріоритетів або взагалі їх відсутність призводить до розпорошення 

фінансових ресурсів держави, їх відволікання на фінансування другорядних 

напрямів, і відповідно, до зниження загальної ефективності економічної 

політики» [248]. З такою позицією варто погодитись, адже жодні зміни 

неможливі за відсутності позитивного  сприйняття їх суспільством, у якому 

вони запроваджуються. Якщо не буде єдності поглядів та синхронізованої 

діяльності усіх суб’єктів, задіяних у цьому процесі, витрачені фінансові ресурси 

не забезпечать належного результату, у тому числі, й бажаного економічного 

ефекту. 

Значущим соціальним індикатором є недосконалість розрахунку базового 

соціального стандарту (прожиткового мінімуму), який використовують для 

розрахунків основних соціальних стандартів у сфері доходів населення. Це 

пов’язано із застарілістю законодавчої бази, що визначає правові засади 

формування та застосування державних соціальних стандартів і гарантій. Так, в 

Україні зазначену законодавчу базу було створено наприкінці ХХ ст., у той 

самий період було сформовано і систему соціальних стандартів і гарантій. Ми 

погоджуємось з думкою, що нині наявна значна невідповідність між 

задекларованими нормами та реальним станом забезпечення основних 

соціальних стандартів та гарантій [219]. Відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 р. № 2246-VIII, з 

1 січня 2018 р. розмір прожиткового мінімуму становить 1700 грн, проте він не 

забезпечує нормальне відтворення робочої сили, тому що зорієнтований 

виключно на мінімально допустимі розміри споживання найбільш важливих для 

людини матеріальних благ і послуг. До того ж не враховано повний набір товарів 

і послуг, необхідних для того, щоб людина могла повноцінно задовольнити 
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власні першочергові матеріальні та культурні потреби, а також відчувати себе не 

на межі жебрацтва. 

Зазначений показник застосовують для: 

– загальної оцінки рівня життя та визначення рівня бідності, що є 

основою для реалізації соціальної політики і розроблення окремих державних 

соціальних програм; 

– встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної 

пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з 

дітьми, допомоги через безробіття, стипендій та інших соціальних виплат; 

– визначення права на призначення соціальної допомоги; 

– встановлення державних соціальних гарантій і стандартів 

обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров’я, освіти, 

соціального обслуговування та інших; 

– формування Державного бюджету України і місцевих бюджетів [168]. 

Однак сьогодні розмір прожиткового базового державного соціального 

стандарту розраховують за Методикою визначення прожиткового мінімуму на 

одну особу та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних 

груп населення, затвердженою ще у 2000 р. з останніми внесеними змінами 

2014 року [282]. На початку лютого 2017 р. було затверджено Методику 

визначення прожиткового мінімуму [283], де детально регламентовано 

особливості розрахунку зазначеного показника і наведено типові приклади 

розрахунків. Цей порядок набуває чинності з дня його офіційного 

опублікування, однак до сьогодні цього не відбулось, що у черговий раз 

демонструє системні негаразди щодо формування фіскальної політики в 

Україні.   

Варто зауважити, що в прийнятті Методики визначення прожиткового 

мінімуму є нагальна потреба, адже прожитковий мінімум є стандартом, який 

використовують для встановлення обґрунтованих державних соціальних 

гарантій, надання державної соціальної допомоги і регулювання оплати праці 

та інших доходів населення, визначення мінімального розміру заробітної плати, 
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пенсії тощо [219]. Ми погоджуємось з тим, що зазначена методика розрахунку 

має певні недоліки. Так, визначені соціальні норми і нормативи не містять 

якісних характеристик, а кількісні – є недостатньо обґрунтованими, що 

пов’язано з відсутністю вимог підтримання визначеного стандарту споживання 

матеріальних благ і послуг [38]. Вказана невизначеність призводить до 

нестабільності рівня державних гарантій. Тому зазначений індикатор свідчить 

про нагальну потребу щодо розроблення єдиних підходів до організації системи 

соціального нормування, зокрема її нормативно-правової бази, та 

невідкладності їх нормативно-правового закріплення. 

Наступний індикатор у соціальній сфері є логічним продовженням 

попереднього – низький рівень соціально-економічного добробуту населення, 

зумовлений суттєвою нерівномірністю фінансової спроможності різнодохідних 

категорій населення та низьким рівнем соціального захисту малозабезпечених 

верств населення. 

Нині визначення потребують показники, які формують уявлення про 

життєвий рівень різних прошарків населення, становленню якого сприяє 

бюджетний перерозподіл фінансових ресурсів. Адже сьогодні в Україні досить 

різка межа між особами, соціальний статус яких знаходиться за межею 

бідності, та забезпеченими особами. Варто наголосити, що у розвинутих 

країнах на законодавчому рівні закріплено методику використання низки 

специфічних соціальних індикаторів під час розподілу державних коштів. На 

нашу думку, у бюджетному законодавстві до системи макроекономічних 

показників державного бюджету необхідно ввести перелік тих соціальних 

стандартів, які відповідатимуть потребам гідного життя людини, будуть 

гарантуватися кожному громадянину держави незалежно від місця його 

проживання та надаватися за рахунок бюджетних коштів на всій території 

країни. 

Найбільш ефективним є створення таких умов фінансово-господарської 

діяльності, які б стали каталізатором довгострокового розвитку національного 

виробництва з одночасним збереженням помірних темпів інфляції та 
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поступового покращання стану платіжного балансу. Це дасть змогу органічно 

поєднати зростання добробуту громадян і стійкого інноваційного зростання 

економіки [404]. Проте щоб фіскальна політика була стабільною, а суб’єкти 

господарювання були впевнені в перспективності обраних рішень, вони мають 

бути обґрунтованими та передбачуваними.  

Ще одним індикатором у соціальній сфері є нерівномірність розподілу 

доходів у суспільстві, що зовсім не тотожне однаковим доходам у суспільстві. 

Таким чином, необхідно зосередити увагу на створенні такої системи розподілу 

доходів, щоб вони були співвідносними з тим обсягом трудовитрат, які певна 

особа витратила на користь держави. У цьому контексті, доходи тлумачимо не 

лише як виплати у вигляді заробітної плати, пенсії або виплат у випадку 

непрацездатності. До цієї категорії також належить збільшення соціального 

пакету (медичне страхування або пільгові кредити на оплату навчання дітей, 

додаткове пенсійне забезпечення тощо), контролінг ефективного регулювання 

бюджетних видатків, визначення альтернативних джерел фінансування 

реалізації державою своїх функцій, оптимальне визначення пріоритетності 

бюджетних видатків тощо. 

Одним із вирішальних індикаторів є суттєва тінізація економіки. 

Зазначене деструктивне явище призводить до втрати податкових надходжень 

до бюджету, формування негативного міжнародного іміджу держави, 

перешкоджання надходженню в Україну іноземних інвестицій, відмивання 

коштів, здобутих злочинним шляхом, правової незахищеності суб’єктів 

господарювання тощо [250]. Йдеться про некримінальні капітали, що зазвичай 

формуються у прагненні досягнути певних соціальних стандартів, яких 

внаслідок особливостей національного законодавства та традицій 

правозастосування досягти правомірним шляхом майже неможливо. Для 

подолання «усталеної традиції» сучасного суспільства виводити діяльність у 

тінь необхідно створити дієвий адміністративно-правовий механізм сприяння 

та заохочення легальної господарської діяльності, що надасть можливість 

нівелювати так звану політичну мімікрію значної частини учасників тіньового 
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сектору (передусім, місцевого рівня) у намаганнях кожного разу налагодити 

контакти з управлінськими елітами, які періодично змінюють одна одну. Це 

також допоможе створити умови, за яких вигода, яку суб’єкт отримає від 

тіньової діяльності, була значно меншою за ризик бути викритим у ній. Ідеться 

не лише про посилення відповідальності за тіньову економічну діяльність, а й 

про підвищення ефективності діяльності контролюючих органів, які покликані 

протидіяти цим явищам. 

У сучасних умовах значна кількість економічних індикаторів свідчить 

про необхідність розроблення нових підходів до формування та реалізації 

фіскальної політики, а також швидкого реагування на зміни у внутрішньому та 

зовнішньому середовищах. Погіршення макроекономічної ситуації в країні, що 

виявляється в скороченні обсягів вітчизняної промисловості та роздрібної 

торгівлі, зниженні інвестиційної активності, зменшенні купівельної 

спроможності населення та його ділової активності тощо [104, с. 107–115], 

потребує швидкого реагування урядовців, зокрема в умовах обмеженого обсягу 

доходів бюджету та підвищеного рівня його витрат. 

Серед економічних індикаторів найбільшу увагу привертає зростання 

рівня витрат держави, що відбувається під впливом зовнішньоекономічних 

чинників. У такому разі постає нагальна потреба в удосконаленні 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики держави. 

Найперше і найпростіше рішення, яке спадає на думку за таких обставин, 

полягає у збільшенні податкового навантаження. Однак ще минулого століття 

було доведено, що у разі збільшення ставки оподаткування податкові 

надходження будуть збільшуватись лише до певного рівня, після досягнення 

якого вони почнуть поступово знижуватись. Таким чином, рішення про 

внесення змін до податкового законодавства щодо збільшення ставок 

оподаткування або розширення бази оподаткування має бути окреслено в 

короткостроковій перспективі. Якщо йдеться про довготривалу перспективу, то 

необхідно зважати, що зниження податкового тиску сприяє зростанню обсягу 

заощаджень, інвестицій та зайнятості, у результаті чого збільшується база 
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оподаткування і обсяги податкових надходжень [29]. Необхідним є 

забезпечення єдності бюджетної та податкової політики, які провадяться на 

території країни, стійкості та надійності міжбюджетних зв’язків, трансфертів і 

фінансових регуляторів [440]. 

Ще один індикатор – це посилення фіскального тягаря, та, як наслідок, 

розбалансованість податкової системи і розростання явища ухилення від 

оподаткування. Зазначена динаміка, знижуючи податкове навантаження на 

недобросовісні підприємства примушує державу переносити її на тих, хто 

сплачує податки. У результаті номінальне навантаження на добросовісних 

платників податків виявляється відносно вищим, ніж на недобросовісних. І 

хоча в законодавстві чітко регламентовано права та обов’язки учасників 

податкових правовідносин, процес виконання обов’язку сплати податків і 

правила податкового контролю, в також встановлена відповідальність за 

податкові правопорушення – усе це не вплинуло на найбільш важливу для 

платників податків проблему складу та застосування певних податків. Тому 

очевидним послабленням зазначеного індикатора є: послаблення податкового 

навантаження; посилення справедливої податкової системи за рахунок 

вирівнювання умов оподаткування для усіх платників податків; спрощення 

податкової системи за рахунок скорочення кількості податків і максимальної 

уніфікації режимів їх нарахування та сплати; забезпечення стабільності 

податкової системи; покращення якості податкового адміністрування як 

головної умови підвищення рівня збирання податків [191]. 

Також до економічних індикаторів належить зростання бюджетного 

дефіциту та посилення кризової соціально-економічної та військово-політичної 

ситуації в Україні. Вищезазначене призводить до тривалого галопуючого 

зростання загального рівня цін на товари й послуги за одночасного скорочення 

обсягів виробництва, у результаті чого відбувається примушення всіх суб’єктів 

сплачувати так званий інфляційний податок – додаткову плату, яку вводять без 

прийняття закону через постійне зростання середнього рівня цін, що 

перерозподіляє частину їхніх доходів на користь держави [104]. Це той 
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випадок, коли адміністративно-правове регулювання не здійснюється, хоча 

Уряд отримує певну вигоду від дії такого «інфляційного податку». Адже в 

результаті зростання номінальних значень вартості товарів (бази 

оподаткування) збільшуються доходи суб’єктів господарювання і бази 

оподаткування, проте рівень життя населення різко знижується. У найгіршій 

ситуації опиняються ті групи населення, які отримують фіксований дохід, –

 заробітну плату або інші соціальні виплати і допомогу від держави (працівники 

бюджетних установ, студенти, пенсіонери та ін.). 

Іншими економічними індикаторами, які свідчать про необхідність 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

України, є: 

– збереження незмінно високого темпу інфляції, зниження якого потребує 

покращення якості прогнозів соціально-економічного розвитку, зважених 

рішень щодо формування видаткової частини бюджету, а також постійного 

аналізу наслідків структурних перетворень в економіці та бюджетній сфері, які 

запроваджені з метою подолання негативних виявів в економіці; 

– невиконання видаткових зобов’язань, запланованих щодо оплати праці 

працівникам бюджетної сфери, зобов’язань за пенсійними виплатами та іншими 

видами фінансових зобов’язань перед населенням. 

Одним із пріоритетних індикаторів є політичний, адже окремі політичні 

рішення призводять до певних коливань в економічній системі держави. Поява 

такого індикатору зумовлює необхідність планування заходів фіскальної 

політики щодо нейтралізації негативних коливань і підтримки динаміки руху 

позитивних коливань. Звісно, політична мотивація завжди присутня під час 

прийняття державних рішень, що стосуються розподілу податкових 

надходжень та регулювання особливостей формування місцевих бюджетно-

податкових систем. У такому разі також наявне домінування політичного 

запиту над об’єктивною оцінкою фінансових ресурсів держави. У процесі 

прийняття рішень щодо формування доходів бюджетів часто спостерігається 

привалювання неекономічних мотивів. Непоодинокими є випадки, коли з 
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політичних міркувань виникають надмірні державні витрати, зокрема 

несправедливий розподіл соціальних трансфертів [116] та інших видів 

бюджетного фінансування. Вплив політичної системи та економічних чинників 

є настільки суттєвим, що досить часто доводиться впродовж строку виконання 

бюджету його коректувати, особливо в періоди фінансової нестабільності. 

Яскравим прикладом політичного індикатору є організаційна 

неузгодженість, що виникла в результаті запровадження бюджетної 

децентралізації та спровокувала необхідність вдосконалення адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики у частині, пов’язаній з діяльністю 

місцевих органів влади в умовах децентралізації. З одного боку, повноваження 

місцевих органів влади були суттєво розширені, а з іншого – відбувся 

перерозподіл джерел їх фінансування (і необов’язково у бік збільшення). 

Водночас правотворчі можливості органів місцевої влади обмежені 

законодавством, а перелік місцевих податків і зборів надзвичайно обмежений, 

що не дає їм перебувати на автономному фінансуванні, незалежному від 

центрального бюджету. З огляду на те, що місцеві органи можуть впливати на 

розмір ставок місцевих податків лише у межах, визначених ПК України, а на 

перелік місцевих податків і зборів взагалі не можуть впливати, їх бюджетна 

самостійність суттєво обмежена. Це провокує неспроможність задовольняти 

місцеві потреби без залучення центрального фінансування. 

Основною умовою дофінансування територій стало залучення бізнесу до 

реалізації завдань, які постають перед місцевою владою. Щоб таке залучення 

мало правовий статус, було запроваджено механізм державно-приватного 

партнерства, яке, відповідно до Закону України «Про державно-приватне 

партнерство», визначають як рівноправне та взаємовигідне співробітництво між 

державою, територіальними громадами (в особі відповідних органів державної 

влади чи місцевого самоврядування) та приватними інвесторами у межах 

реалізації проектів, спрямованих на вирішення важливих для території 

соціально-економічних проблем. Нині найоптимальнішим є залучення 

приватних партнерів до реалізації інфраструктурних проектів, модернізації 
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сфери житлово-комунального господарства (водопостачання, водовідведення, 

утилізація сміття тощо), житлового будівництва, розвиток енергетики 

(наприклад, упровадження технологій альтернативної та відновлюваної 

енергетики), інноваційне та венчурне підприємництво, формування 

регіональної інформаційної та освітньої систем тощо [239]. Розвиток державно-

приватного партнерства затребуваний через те, що дає змогу залучати 

позабюджетні джерела фінансування і зменшити підприємницькі та 

інвестиційні ризики передусім у сфері досліджень та розповсюдження нових 

технологій. Фактично воно полягає в залученні органами влади на контрактній 

основі приватного сектору для більш ефективного та якісного виконання 

завдань, які належать до публічного сектору економіки, на умовах компенсації 

витрат, розподілу ризиків, обов’язків і компетенцій [47]. У такому разі 

суспільство виграє як головний споживач якісних послуг, а держава отримує 

більш сприятливу можливість присвятити більше уваги виконанню таких 

функцій, як контроль, регулювання та дотримання суспільних інтересів. Однак 

така синергія можлива лише за умови раціонального адміністративно-

правового регулювання такого партнерства.  

Нині державно-приватне партнерство врегульовано Законом України 

«Про державно-приватне партнерство», який має певні недоліки. Так, у ньому 

не встановлено мінімальну частку участі у проекті приватного партнера, на 

відміну від розвинених країн, де вона має становити не менше 25 %. 

Неврегульованість призводить до того, що навіть мінімальна частка приватного 

фінансування спільного проекту дає підстави зарахувати його до категорії 

державно-приватного партнерства й перекласти більшу частину 

відповідальності на державу. Також чітко не врегульовано механізми 

практичної реалізації державно-приватного партнерства, не визначено етапи 

реалізації таких проектів, не створено мотивацію для іноземних інвесторів 

тощо. До того ж не визначено роль Державного фонду регіонального розвитку 

у фінансуванні проектів такого партнерства, що нівелює ефективність його 
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діяльності у вказаному напрямі. Усі перераховані питання потребують саме 

державного врегулювання.  

Законодавець досягає певних результатів у контексті вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання державно-приватного партнерства. 

Так, донедавна однією з проблем було те, що внаслідок прогалин у 

законодавстві унеможливленою була реалізація проектів, пов’язаних з 

будівництвом приватним партнером об’єктів з їх подальшою передачею 

державному або комунальному партнеру. Зазначений недолік було усунуто 

наприкінці 2015 р. завдяки внесенню зміни до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про 

державно-приватне партнерство», абз. 2 якої містить положення про те, що 

об’єктами державно-приватного партнерства можуть бути «створювані або 

придбані об’єкти в результаті виконання договору, укладеного в рамках 

державно-приватного партнерства» [277]. Таким чином, зазначену прогалину 

було усунуто та надано законні можливості створювати (будувати) нові об’єкти 

з їх подальшою передачею в межах договору.  

Для підвищення ефективності державно-приватного партнерства 

доцільно формувати та розвивати територіально-виробничі кластери, що дасть 

змогу реалізувати конкурентний потенціал територій. Зазначений підхід являє 

собою географічно окреслену концентрацію виробників, постачальників, 

споживачів, а також інфраструктури з активними каналами для 

підприємницьких угод, що заснована з урахуванням позитивних синергетичних 

ефектів регіональної агломерації. Такі «кластери» виконують роль точок 

зростання для певного регіону. Доцільним є формування кластерів, 

орієнтованих на високотехнологічні виробництва у пріоритетних галузях 

економіки, та їх концентрація в урбанізованих містах, а також формування 

кластерів, орієнтованих на глибоку переробку сировини та вироблення енергії з 

використанням сучасних технологій, у місцях, які мають меншу щільність 

населення та рівень технологічного розвитку яких перебуває на початковому 

етапі.  
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Фактично кластерний підхід реалізують через вільні економічні зони, 

однак цей процес просувається досить повільно. До того ж окремі законодавчі 

рішення призвели до ще більшого його гальмування. Ще у 2005 р. відбулася 

єдина за весь період функціонування таких зон сутнісна трансформація умов 

діяльності їх суб’єктів господарювання. Було скасовано спеціальні режими, які 

діяли у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях зі спеціальним 

режимом інвестиційної діяльності та технологічних парках. Зазначена подія 

спонукала більшість інвесторів завчасно зупинити реалізацію власних проектів. 

Законодавець досі не приділив належної уваги адміністративно-правовому 

регулюванню вільних економічних зон, що позбавляє такий дієвий інструмент 

фіскальної політики держави стимулюючої суті та робить його недієвим. До 

того ж вільні економічні зони наче «виключені» з економічного життя 

суспільства, адже їх не окреслено ні в стратегічних, ні в програмних 

документах соціально-економічного розвитку держави [209]. 

Якщо вільні економічні зони переважно призначені для створення 

фінансово-привабливих умов для суб’єктів господарювання, то кластерний 

підхід є більш комплексним. Створення кластерів має забезпечувати: високі 

темпи економічного зростання та диверсифікації економіки; прискорення 

інноваційних процесів на виробництві на базі створення інноваційних 

кластерів; заохочення до об’єднання малих і середніх підприємств у структурні 

мережі; формування регіональних кластерів підприємств та інституцій; 

сприяння створенню регіональних промислових кластерів, передусім у 

найбільш наукоємних і високотехнологічних галузях і виробництвах, здатних 

суттєво змінити економічний і науково-технічний потенціал промисловості. 

Ефективність діяльності кластерів забезпечують за рахунок використання 

географічної концентрації взаємопов’язаних галузей, консолідації зусиль 

промисловості та наукових центрів [123]. 

Для запровадження такого підходу необхідно уніфікувати відносини у цій 

сфері економічної діяльності на законодавчому рівні. Це дасть змогу в 

довгостроковій перспективі розвивати найбільш актуальні сфери економічної 

http://www.ukrinform.ua/rubric-economics/1937963-bilorus-ne-skasue-zvt-iz-ukrajinoyu.html
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діяльності, формувати їх фінансування не лише за рахунок бюджетних коштів, 

створювати додаткові робочі місця, отримувати економічний ефект і 

перспективи подальшого розвитку окремих напрямів та сфер господарської 

діяльності. 

Особливим і вирішальним індикатором, який свідчить про необхідність 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

України, є проголошення прагнення до євроінтеграції. Це призвело до 

виникнення зобов’язання наблизити вітчизняне законодавство до норм і 

стандартів податкового права ЄС (ст. 51 Угоди про партнерство та 

співробітництво між Європейськими Співтовариствами та Україною) [255]. 

Підписавши Угоду про партнерство і співробітництво, Україна взяла на себе 

зобов’язання адаптувати законодавство у 16 пріоритетних секторах [221], 

зокрема щодо питань формування державних доходів та їх розподілу. На шляху 

до реалізації зазначених зобов’язань було прийнято низку нормативно-

правових актів, спрямованих на адаптацію національного законодавства до 

вимог ЄС. Проте багато питань донині залишаються неврегульованими, адже 

процес адаптації передбачає зближення та поступове приведення законодавства 

України у відповідність до законодавства ЄС. За час дії Угоди зроблено чималі 

кроки на шляху розв’язання цього завдання (наприклад, у сфері непрямого 

оподаткування враховано основні вимоги базових нормативних актів ЄС [255] – 

Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість 

та Директиви Ради 92/12/ЄС про загальну систему зберігання, обігу і 

моніторингу за підакцизними товарами) [407]. Проте досі існує ще безліч 

аспектів, які не було приведено у відповідність до міжнародно-правових норм, 

що потребує подальшої ретельної роботи у зазначеному напрямі. 

До індикаторів організаційного характеру можна зарахувати: 

– надмірне використання бюджетних інструментів підтримки економічної 

діяльності замість податкових, що виявляє неефективність. Нині необхідно 

вживати заходи щодо їх мінімізації, адже найбільш оптимальним у 

середньостроковій перспективі є акцент на розвитку податкових інструментів, 
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зокрема недискримінаційному наданні податкових пільг і стимулів для 

реалізації тих напрямів економічної діяльності, які узгоджують з пріоритетами 

економічної політики держави, зокрема модернізації виробничих фондів та 

упровадження новітніх технологій, збільшення інвестиції в інновації та 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, упровадження 

енергоефективних заходів, що дають змогу зменшити і раціоналізувати 

споживання енергії, створення нових робочих місць, підтримки малого 

бізнесу [142]; 

– відсутність механізмів підвищення якості людського капіталу – 

діяльність, що спрямована на мінімізацію дії цього індикатору, надає 

можливість створити умови швидкого стійкого зростання, постійної адаптації 

соціально-економічної структури до нових, непрогнозованих поворотів 

науково-технічного прогресу, та ігнорування проведення політики зайнятості, 

зокрема на етапі визначення і фінансування державного замовлення підготовки 

фахівців найбільш затребуваних спеціальностей у певний період; 

– мінливість податкового законодавства, що часто зазнає змін, за якими 

середньостатистичний платник податків не встигає слідкувати, унаслідок чого 

високою є імовірність його порушення як спеціально, так і випадково; 

– суттєве зниження рівня дотримання податкового законодавства як 

платниками податків, так і фіскальними органами; 

– неефективність системи контролю за витрачанням бюджетних коштів і 

найнижчий ступінь захищеності бюджетних коштів від протиправних посягань; 

– неготовність та небажання платників податків співпрацювати з 

фіскальними органами; 

– неякісний аналіз результативності бюджетних видатків на всіх рівнях 

фінансування, зокрема рівня забезпечення доступності та якості послуг 

охорони здоров’я й освіти, послуг соціальної сфери; 

– невизначеність правового статусу окремих державних органів, 

діяльність яких безпосередньо пов’язана з дотриманням фіскального 

законодавства України; 
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– відсутність витратної відповідальності, тобто відповідальності за 

ефективність розподілу бюджетних коштів, а також за фінансування тих або 

інших витрат за рахунок бюджетних коштів на рівні забезпечення 

загальнодержавних інтересів, їх значущості, територіальної приналежності, 

економічної доцільності тощо. 

Отже, у різних сферах суспільного життя виявляють певні індикатори, які 

свідчать про перешкоди в економічному розвитку держави та зумовлюють 

необхідність вдосконалення адміністративно-правового регулювання окремих 

аспектів фіскальної політики в Україні з метою їх негайного усунення. До 

пріоритетних індикаторів належать: 

– політичне лобі у прийнятті рішень, що стосуються найбільш важливих 

питань формування та використання бюджетних коштів, підтримки окремих 

галузей економіки; 

– спотворений процес роздержавлення, сконцентрований серед обраних 

осіб, що заважає активному розвитку всіх ринкових механізмів і формуванню 

ефективної економічної системи; 

– рівень прибутків населення не дає змогу накопичувати приватний 

капітал і вкладати його у фінансово-кредитну систему держави [156]; 

– складність і заплутаність нормативно-правових актів, які врегульовують 

порядок формування надходжень та використання державних коштів, 

відсутність економічного обґрунтування стягнення окремих із наявних 

податків; 

– недотримання принципу рівності оподаткування та недостатність 

гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків; 

– заангажований розподіл державних видатків, наявність корупційної 

складової у прийнятті рішень щодо напрямів використання бюджетних коштів 

тощо. 

Не менш важливим індикатором, який зумовлює необхідність 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

держави у порівнянні з вищеперерахованими, є збереження застарілих підходів 
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під час формування фіскальної політики як у частині державних витрат, так і 

щодо державних доходів. Зокрема, розподіл бюджетних асигнувань переважно 

відповідає тим пропорціям, які вже сформувалися в минулому, без зв’язку з 

результативністю бюджетних витрат. Надзвичайно низькою залишається 

питома вага джерел доходів як обласних, так і місцевих бюджетів, що є 

довгостроково закріпленими. Така ситуація призводить до зниження 

зацікавленості відповідних органів влади в економічному розвитку 

підпорядкованих ним територій. Навіть розмежування повноважень, яке нині 

закріплене в межах бюджетної децентралізації, не призвело до раціонального 

закріплення повноважень так, щоб надходження відповідали видаткам. 

Зазвичай ситуація є несприятливою для місцевих бюджетів, зокрема 

надходження не відповідає витратам, а останні значно перевищують 

надходження. З огляду на зазначені тенденції та нерозв’язані проблеми, 

необхідно визначати пріоритетні задачі щодо вдосконалення адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики держави. 

Усі ці прояви свідчать про деструктивні процесі, зокрема негативний 

вплив на темпи економічного зростання, соціальне та політичне середовище в 

країні, дезорганізацію її зовнішньоекономічних зв’язків, привнесення до них 

спекулятивного елементу, стримування припливу іноземного капіталу, 

погіршення платіжного балансу країни, її валютного становища, підрив її 

позиції на світовому ринку, в результаті чого наявне зниження довіри до 

діяльності Уряду, а також до запланованих програм і реформ. 

Вищенаведені індикатори разом і окремо зумовлюють необхідність 

комплексного вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики України. Розробляючи заходи фіскальної політики 

необхідно враховувати можливі протиріччя: необхідність скорочення 

податкових ставок, без якого економічне зростання може стикнутися з 

інвестиційними обмеженнями, перебуває в суперечності з неможливістю 

реалізувати цю необхідність внаслідок наявної потреби у фінансуванні 

різноманітних функцій держави. З метою вирішення цієї проблеми необхідно 
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акцентувати або на фіскальній функції оподаткування або на його регулюючій 

функції. В останньому випадку можливим варіантом розв’язання є наголос на 

принципі ефективності оподаткування, коли скорочення податкових пільг дає 

змогу знизити ставки провідних податків.  

Таке зниження завдяки збільшенню доходу, який перебуває у 

розпорядженні домогосподарок та фірм, стимулює нарощування ними власних 

накопичень, які, перетворюючись через банківську систему та ринок цінних 

паперів на реальні інвестиції, розширюють обсяг виробництва і відповідно – базу 

оподаткування. Довгостроковим результатом такого трансмісійного механізму 

впливу фіскальної політики на національний продукт стає компенсація часових 

втрат бюджету стабільним нарощуванням податкових надходжень у найближчому 

майбутньому [128]. 

Головними задачами вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні залишається: створення умов для 

формування заможного суспільства, стійкого зростання економіки; підвищення 

якості та доступності бюджетних послуг; формування сприятливого 

інвестиційного клімату; підвищення конкурентоздатності національної 

економіки; скорочення масштабів бідності; забезпечення соціальності 

стабільності, підґрунтям якої є зростання доходів працівників як бюджетного, 

так і приватного секторів економіки. Водночас прийняття рішення щодо 

коригування фіскальної політики потребує проходження довготривалої 

адміністративної процедури. Стабілізаційні заходи на економіку впливають не 

одразу, а з певною затримкою у часі (часовий лаг). Лаг може бути внутрішнім (з 

моменту виникнення збурень в економіці до моменту прийняття 

стабілізаційних заходів) та зовнішнім (час, необхідний для появи результатів 

від запровадження стабілізаційних заходів) [104], що також необхідно 

враховувати під час розроблення відповідних заходів формування державних 

доходів та реалізації витрат. 

На сучасному етапі адміністративно-правове регулювання фіскальної 

політики не є досконалим. Варто погодитись, що нормативно-правова база, 



304 
 

покладена в основу сучасної фіскальної політики має, певні недоліки, зокрема: 

перелік нормативно-правових актів занадто великий, а самі акти досить складні в 

практичному застосуванні; законодавчі акти не завжди чітко та цілком описують 

норми права, що призводить до появи значної кількості підзаконних актів; 

недосконалість нормативно-правових актів призводить до прийняття численних 

доповнень [103]. Тому цей процес потребує постійного врахуванням особливостей 

політико-економічної ситуації, яка сформувалася в державі та безпосередньо 

впливає на всі процеси, які відбуваються в суспільстві. 

Відповідно до нинішніх умов, адміністративно-правове регулювання 

фіскальної політики в Україні має бути спрямовано на забезпечення виконання та 

створення умов для оптимізації видаткових зобов’язань держави, зокрема на 

міжнародній арені; підтримку макроекономічної та фінансової стабільності як 

основи стійкого соціально-економічного розвитку держави; ефективне 

функціонування податкової системи; створення умов для ефективного виконання 

повноважень органами державної влади й органів місцевого самоврядування; 

оптимізацію управління державним боргом і фінансовими активами; забезпечення 

надійності та прозорості фінансової системи [191]; нейтралізацію корупційної 

складової в процесі реалізації фіскальної політики держави. 

 

 

5.2. Трансформація фіскальної політики держави в умовах 

формування правової держави та громадянського суспільства в Україні 

 

Фіскальна політика держави на будь-якому етапі розвитку суспільства 

відіграє важливу роль, особливо в умовах економіко-соціальної нестабільності та 

в прагненні побудувати соціально-орієнтоване суспільство, рівень життя якого 

наближений до європейських стандартів. Сьогодні фіскальна політика не є 

досконалою. Існує ряд проблем, системних протиріч та різнобіжностей правового 

характеру, які заважають стабільному розвитку фіскальної політики та 
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досягненню позитивного економічного результату від реалізації відповідних 

заходів. Заплановані реформи, а отже, соціально-економічні трансформації, 

потребують зміцнення економічної ситуації, підвищення рівня довіри й підтримки 

суспільства до урядових рішень і програм. У цьому контексті актуальною стає 

гнучкість фіскальної політики держави до зовнішніх чинників і спроможність 

влади трансформувати й прилаштовувати її відповідно до процесів, які 

відбуваються в країні.  

Під час розроблення стратегії фіскальної політики України необхідно не 

лише планувати конкретні заходи, а й враховувати перепони, які можуть 

виникнути на шляху її реалізації. Одним із таких негативних проявів є 

нерівномірний розподіл фінансових ресурсів через інститути держави, адже 

держава відіграє визначальну роль у створенні суспільного багатства, 

використовувати яке мають право члени суспільства. З метою забезпечення 

створених суспільством справедливого перерозподілу ресурсів держава, 

використовуючи примус як умову згоди платників податків з чинною системою 

перерозподілу ресурсів і виконання ними законів, несе відповідальність перед 

платниками податків за результати своєї соціально-економічної діяльності [21].  

Однією з головних особливостей в реалізації фіскальної політики є 

відсутність юридично закріплених критеріїв визначення ефективності 

економічної діяльності держави – за відсутності чітких критеріїв оцінювання 

ефективності діяльності держави, державні структури розробляють нові 

стандарти. Тобто діяльність держави досить часто оцінюють за тими критеріями, 

які визначає сама держава (наприклад, зростання бюджетних надходжень). 

Окрім того, наявність політичного циклу суттєво коректує критерії діяльності 

держави залежно від фази циклу, де найважливішу роль відіграє не економічна, а 

політична доцільність дій [22]. Важливою є наявність чітко унормованої системи 

показників ефективності діяльності окремих інститутів держави, а також 

ефективності (як економічної, так і соціально-політичної) використання ними 

фінансових ресурсів, які витрачає держава на їх функціонування і виконання 

ними поставлених задач.  
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Як підсумковий показник важливо розраховувати ефективність заходів, які 

заплановані та впроваджуються у сфері формування та реалізації політики 

державних доходів та державних витрат. При цьому слід враховувати окремі 

проблемні позиції, які роблять процедуру оцінки ефективності фіскальної 

політики надзвичайно проблематичною, особливо у разі запровадження 

стимулюючої політики, зокрема:  

1) наявність часового лагу (періоду запізнення) – періоду, який фактично 

обумовлений реалізацією фіскальної політики, та містить: а) усвідомлення 

власне економічного явища, його пікового стану або часового проміжку спаду; 

б) адміністративну затримку, яка вміщує часовий проміжок від усвідомлення 

самого явища до розроблення та безпосереднього вжиття заходів щодо 

покращення результатів або навпаки врегулювання стабільності економічного 

процесу; в) подолання інерційності економіки, яка реагує на конкретні зміни не 

надто гнучко, та проходить чималий проміжок часу від моменту вжиття заходів 

усіма органами, що виконують функції управління, організації, контролю та 

реалізації фіскальної політики держави для  отримання очікуваного результату. 

Проблема часового лагу полягає в тому, що впродовж даного проміжку  часу 

економічна ситуація може принципово зміниться, і вжиті заходи виявляться 

неадекватними та неефективними. Тому зазначену особливість необхідно 

обов’язково враховувати при внесенні оперативних змін до запланованих 

заходів; 

2) особливий взаємозв’язок та рівновага між пріоритетами та цілями 

державної фіскальної політики, адже будь-яка політика держави, як відомо, має 

багато цілей, і фіскальна політика лише є одним з напрямів її діяльності. 

Особливістю сучасного розвитку українського суспільства є суперечливість 

цілей, які ставляться державою. Наприклад, завдання щодо збалансування 

держбюджету часто знаходиться в конфлікті із завданнями макроекономічної 

стабілізації, при цьому неузгодженість цілей породжує непередбачувані 

наслідки. Тому співвідношення цілей та пріоритетів необхідно чітко 

збалансовувати, що дозволить забезпечити найефективніші результати втілення 
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фіскальної політики та, як наслідок, досягнення стану економічної стабільності в 

українському суспільстві; 

3) безпосередній взаємозв’язок ділового циклу економічної активності з 

циклом виборчої політичної активності. Є об’єктивна потреба враховувати 

переплетіння зазначених процесів, адже це породжує залежність реалізації 

фіскальної політики від зовнішніх політичних спрямувань, переваг та поглядів. 

Враховуючи те, що фіскальна політика складається з політики державних 

доходів та політики державних витрат, вона найбільш вразлива до зазначеного 

впливу. Зазначена ситуація яскраво проявляється, зокрема, при формуванні 

проекту бюджету, адже існує не лише можливість лобіювання окремих 

політичних інтересів, а й усталена практика цього, в переважній більшості із 

застосуванням корупційних схем; 

4) наявність ефекту витіснення витрат, який обумовлений тим, що 

стимулююча (дефіцитна) фіскальна політика в динаміці підриває свою власну 

ефективність. Так, наприклад, під час економічного спаду держава запроваджує 

заходи щодо зростання державних витрат. З цією метою держава застосовує 

механізм державної позики шляхом емісії облігацій внутрішньої державної 

позики або облігацій зовнішньої державної позики. Очікуваним результатом від 

продажу зазначених цінних паперів є збільшення попиту на грошову масу, що 

призводить в свою чергу до підвищення відсоткової ставки та, відповідно, 

скорочення приватних інвестиційних і споживчих витрат. Витіснення 

перерахованих витрат, що відбувається, знижує ефективність стимулюючої 

політики; 

5) наявність так званого «ефекту чистого експорту», який обумовлений 

тим, що економічні процеси, які відбуваються у світовій кон'юнктурі, можуть 

суттєво понизити і знецінити ефективність фіскальної політики держави. 

Враховуючи зазначене при запровадженні заходів стимулюючої політики 

держава, з метою фінансування наявного дефіциту, виходить на грошовий ринок 

в якості покупця державних цінних паперів, що створює додатковий попит на 

грошову масу. Збільшення попиту на гроші підвищує розмір відсоткової ставки, 
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що у свою чергу знижує курс цінних паперів і робить їх більш привабливими для 

міжнародних партнерів; 

6) наявність негативного ефекту від інфляційних процесів в національній 

економіці, який полягає в тому, що зростання цін істотно послабляє ефективність 

стимулюючої політики. З метою запобігання зазначеному деструктивному 

процесу держава мобілізує всі наявні економічні ресурси  та змінює напрями їх 

використання для призупинення даного процесу. Водночас, терміновий 

перерозподіл напрямів використання державних ресурсів в подальшому 

негативно впливає на стан економіки країни, адже при цьому не враховуються 

об’єктивні потреби суспільства, а запроваджуються лише жорсткі економічні 

заходи з тим, щоб підтримати економіки принаймні не на гіршому рівні, ніж 

існує у певний період часу.  

Зважаючи на викладене, зазначені особливості необхідно приймати до 

уваги, адже за такого підходу можна досягнути ефективної фіскальної політики 

та належного рівня економіки в Україні. 

Логічним продовженням є обов’язкова потреба під час формування 

фіскальної політики держава дотримуватись балансу між оптимальним обсягом 

надходжень, необхідних для повноцінного виконання державою своїх функцій, 

та фінансовими потребами реального сектору, тобто сприяти здійсненню не 

лише простого, а й розширеного відтворення, які дають змогу українському 

суспільству відповідати основним світовим тенденціям і стандартам. Тому 

обидві складові фіскальної політики держави (політика державних доходів та 

політика державних витрат) повинні забезпечувати такий розвиток економіки, 

за якого можливе створення необхідних фінансових умов для соціально-

економічної стабільності та розвитку держави загалом, та її окремих складових, 

збереження цілісності та єдності фінансової системи, успішного протистояння 

внутрішнім і зовнішнім загрозам України та її суб’єктам.  

До того ж необхідно враховувати, що кризовий стан держави й 

економіки, загальні помилки у фіскальній політиці та слабкість системи 

державного управління неминуче призводять до кризи системи податкових 
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надходжень, перетворюючи її на реальну або потенційну загрозу для держави й 

органів влади, позбавляючи їх фінансових ресурсів [425]. І це пов’язане не 

лише з неспроможністю суб’єктів оподаткування сплатити відповідний обсяг 

податкових платежів, але й з тим, що переважна більшість населення сучасної 

України має рівень доходу нижче за середній. Тому будь-які новації, які 

запроваджує влада у сфері оподаткування, сприймаються негативно та при 

цьому нерідко прослідковується правовий нігілізм щодо дотримання 

податкових новел. Населення намагається уникнути стовідсоткового виконання 

податкових зобов’язань, адже вважає, що держава вчиняє з ним несправедливо. 

І до того часу, поки суспільство не побачить реальне прагнення влади створити 

належні умови життя та власний приклад з боку представників вищих владних 

структур щодо належного виконання вимог чинного законодавства, не буде 

очікуваного результату з дотримання належної правової поведінки від кожного 

члена суспільства.  

Крім того, криза системи податкових надходжень спровокована, у першу 

чергу, недостатнім рівнем податкових платежів, який обумовлений відсутністю 

у платників податків так званої податкової свідомості та низьким рівнем 

податкової культури, що є логічним продовженням вище зазначених проявів. 

Причому останній зумовлений не лише вадами виховання або недостатнім 

рівнем освіти, але й особливостями законодавчого забезпечення суспільних 

відносин у сфері оподаткування. Адже правова культура щодо зазначених 

правовідносин знаходиться у прямій залежності від численних змін, що 

відбуваються у податковому законодавстві та недостатній поінформованості 

щодо особливостей нарахування та сплати обов’язкових платежів відповідно до 

законодавчих новел. А це у свою чергу провокує низький рівень податкової 

свідомості, тому що платники податків не завжди розуміють очікуваний 

результат від запроваджуваних змін та намагаються залишити результат своєї 

діяльності принаймні на тому рівні, який існував до набуття чинності 

законодавчих змін, отже і приймають рішення на користь вчинення 

правопорушення у сфері оподаткування. І хоча сьогодні податкове 
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законодавство суттєво вдосконалене (прийняття Податкового кодексу України 

та цілої низки нормативно-правових актів у сфері оподаткування та митного 

контролю, запровадження спеціальних (пільгових) режимів оподаткування 

тощо) проблема наразі повністю не вирішена та бажаних партнерських 

відносин між контролюючими суб’єктами та платниками податків не 

досягнуто.  

З-поміж іншого відсутність податкової свідомості пояснюється 

особливостями історичного розвитку українського суспільства, зокрема, 

сприйняття за належне лише примусової сплати податків та відсутність 

усвідомлення сплати податків як обов’язкового відчуження частки одержаного 

прибутку на користь держави, яка використовує її для створення умов 

належного соціально-економічного розвитку суспільства. 

Водночас досягнення балансу між оптимальним обсягом надходжень та 

фінансовими потребами реального сектору лише з боку центральної влади є не 

настільки ефективним, ніж у процесі поєднання зусиль з органами місцевого 

самоврядування. Це можливо лише за умов оптимального розподілу 

повноважень між різними рівнями влади та можливостей їх фінансового 

забезпечення, а також раціонального формування задач, які постають з метою 

реалізації загальної стратегії сталого розвитку України. Проте такий підхід 

можливий лише за умов належного й ефективного формування та виконання 

бюджетів. Саме завдяки цьому відбувається розміщення ресурсів в економіці, 

перерозподіл суспільного доходу між індивідами та можливий стабілізаційний 

вплив на фінансову систему держави. За багаторівневістю суспільних фінансів 

може бути не досягнутий позитивний результат від реалізації фіскальної 

політики у разі відсутності ефективної взаємодії між різними рівнями влади. 

Тому нині постала необхідність у реальній, а не просто анонсованій, фіскальній 

децентралізації, що дасть змогу спростити та оптимізувати визначення 

напрямів використання ресурсів для окремих адміністративно-територіальних 

одиниць, а також забезпечити їх необхідним обсягом фінансування за 

мінімальних бюрократичних перепон.  
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Основним джерелом державних доходів є податкові надходження. Тому 

до процесу вдосконалення фіскальної політики необхідно підходити виважено. 

Варто розглядати питання не лише про зниження рівня оподаткування. 

Сучасний рівень оподаткування в Україні має певні об’єктивні межі, зумовлені 

системою витрат бюджету [185]. Серед основних напрямів трансформації 

фіскальної політики України з врахуванням факторів, які на неї впливають, 

доцільно назвати: визначення співвідношень в оподаткуванні між прямими і 

непрямими податками, сферами виробництва і споживання, окремими 

чинниками виробництва, доходами фізичних та юридичних осіб, доходом 

індивідуальним і сімейним, необхідністю й доцільністю диференціації 

податкових ставок; використання податкових пільг, які формують основу 

конструкції оподаткування [164]. 

Реальну загрозу становить збереження високого рівня сукупного 

податкового навантаження на реальний сектор економіки та відсутність 

тенденції до розвитку виробничого потенціалу з метою його виходу на якісно 

новий рівень науково-технічного забезпечення. Ще однією проблемою є 

недостатня підтримка реального сектору економіки, з якого до бюджету 

надходить найбільший обсяг надходжень, що зумовлює його високу роль в 

забезпеченні сталого розвитку економічної системи держави. Однак сьогодні 

фінансування реального сектору відбувається за залишковим принципом. 

Удосконалення фіскальної політики України в сучасних умовах має бути 

спрямовано на: побудову сучасної конкурентоспроможної соціально-

орієнтованої ринкової економіки, інтегрованої до ЄС; реалізацію 

модернізаційного проекту економіки знань за умови збільшення сукупних 

податкових надходжень до усіх рівнів бюджетів і державних цільових фондів; 

проведення збалансованої бюджетної політики на середньострокову 

перспективу [309], що можливо лише за умови реалізації виваженої фіскальної 

політики держави, спрямованої на досягнення балансу інтересів держави та 

платників податків. Необхідно «червоним прапорцем» проводити лінію 

лібералізації оподаткування з метою попередження відтоку капіталу та 
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кваліфікованих спеціалістів, чого сьогодні не спостерігається. Реальною 

загрозою національній безпеці держави є недостатньо реалістичний підхід до 

планування та прогнозування виконання дохідної частини бюджету. Зокрема, у 

бюджеті на 2017 р. були заплановані надходження за рахунок непрямих 

податків майже 50 % від обсягу запланованого сукупного доходу, так само як і 

в бюджеті на 2018 р. [276]. Проте деякі фахівці вважають, що це занадто 

оптимістичні прогнози, які нівелюють стримуючу функцію податків на користь 

їх фіскальної функції [15]. Такий підхід імовірно не сприятиме підвищенню 

активності економічної діяльності та покращенню інвестиційної привабливості 

національної економіки.  

На реальний обсяг надходжень надзвичайно негативно впливає 

приховування економічної діяльності від держави й ухилення від 

оподаткування. Це призводить до значного скорочення дохідної частини 

бюджету, спричиняє недофінансування соціальних програм і державних 

інститутів регулювання економіки, а також погіршує фінансовий стан 

підприємств реального сектору, позбавляючи їх обігового капіталу та 

провокуючи їх до використання екстремальних (іноді – протиправних) 

стратегій виживання. У такому разі виникає ланцюговий ефект – ухилення від 

оподаткування одних суб’єктів призводить до збільшення податкового 

навантаження на інших суб’єктів, що стимулює подальше приховування 

доходів від оподаткування [425]. Такий ланцюг є нескінченним допоки держава 

не подолає корупційні ризики у процесі розподілу бюджетних ресурсів, 

незаконне лобіювання інтересів окремих конгломератів, а також 

несправедливий перерозподіл економічних можливостей унаслідок незаконного 

надання пільг, ліцензій, квот тощо. Сьогодні характерною є ситуація, коли під 

час визначення напрямів використання бюджетних коштів перевага надається 

тим суб’єктам, інтереси яких лобіюють або певні політичні сили, або окремі 

фігури. При цьому не враховуються інтереси суспільства, які можуть бути 

досягнуті в результаті використання виділених ресурсів, та їх пріоритетність. 

Такий підхід створює відчуття несправедливості та впевненість у тому, що 
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держава не виконує свої функції або виконує їх неефективно. Подолання 

усталеної традиції лобіювання інтересів окремих суб’єктів на шкоду інтересам 

суспільства дозволить забезпечити більш ефективне використання фінансових 

ресурсів, які є у розпорядженні держави, та створити умови економічної 

стабільності в Україні. 

Визначаючи напрями трансформації фіскальної політики, важливо 

зосередити увагу на напрямах використання бюджетних коштів. Часто під 

гаслом боротьби з кризою фінансують програми, які мають або досить слабкий 

зв’язок, або взагалі не пов’язані зі стимулюванням економіки (наприклад, 

видатки, що фінансуються зі Стабілізаційного фонду) [98]. Отже, нині 

актуальним для України стало питання щодо розроблення дієвих фіскальних 

правил, які б як надавали уряду можливість провадити активну фіскальну 

політику, так і стримували надмірні державні видатки, зумовлені політичними 

аспектами.  

Обираючи відповідний шлях розвитку фіскальної політики держави 

потрібно враховувати, що вона являє собою органічне поєднання двох 

складових – політики державних витрат і політики державних доходів. Важелі 

фіскальної політики варто визначати з кожної із зазначених складових у їх 

гармонійному поєднанні. Найбільш ефективними важелями політики 

державних витрат, на нашу думку, є: 

– зважене здійснення витрат на соціальні програми (виплати допомоги 

громадянам), адже надмірне захоплення ними призводить до зменшення 

зацікавленості частини населення в підвищенні власного життєвого рівня, 

зниження економічної активності окремих індивідів, що згубно впливає на 

рівень виробництва у державі [114]; 

– надання переваги державній закупівлі тих товарів і послуг, що 

стосуються матеріалів для будівництва об’єктів загальносуспільного значення 

(будівництво доріг, інфраструктури житлово-комунального господарства, 

мережі трубопроводів, залізниць, мережі інформаційного забезпечення тощо), 

активізація залучення до такого будівництва приватних структур [52]; 
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– збільшення обсягу видатків на розвиток економічної інфраструктури, 

що сприяє активізації інвестиційної діяльності; 

– орієнтація політики державних витрат на належне фінансування сфери 

освіти, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища, що 

створить умови для соціально-економічного розвитку на засадах стійкого 

економічного зростання; 

– забезпечення належного рівня фінансування непродуктивних видатків, 

зокрема на оборону, що є актуальним у контексті останніх подій на Сході 

країни. Це є найголовнішим фактором забезпечення соціальної та політичної 

стабільності як підґрунтя формування умов, необхідних для економічного 

зростання держави. 

Формуючи політику державних витрат, потрібно більше уваги приділяти 

не нарощенню обсягу витрат, а формуванню ефективної структури відповідно 

до поділу витрат на продуктивні та непродуктивні щодо забезпечення реалізації 

стратегічних завдань соціально-економічного розвитку і загальнодержавних 

функцій [94]. До того ж представників усіх контролюючих органів необхідно 

орієнтувати на підвищену увагу до протидії організованим злочинним проявам 

у сфері використання державних коштів. 

Нині в Україні постала необхідність комплексної корекції економіки, 

метою якої є не просто економічний розвиток, а набуття нею інноваційної 

природи як засад стійкого економічного прогресу. Одним із найефективніших 

засобів державної підтримки інноваційної діяльності підприємств є 

застосування податкових важелів регулювання. Ступінь розвиненості та 

ефективності таких підприємств можна розглядати як конкурентну перевагу 

національної податкової системи. До таких механізмів належать: 

а) надання спеціальних інвестиційних пільг у вигляді інвестиційно-

інноваційного податкового кредиту, пільг для будівельної галузі, галузей легкої 

промисловості (окрім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій 

сировині) та підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості, а 

також пільги з енергозбереження (для виробників і споживачів); 
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б) спрощення бухгалтерського обліку операцій для малого та середнього 

бізнесу; 

в) удосконалення амортизаційної політики за допомогою розширення 

класифікації груп основних засобів, введення пооб’єктного обліку, 

застосування прискореної амортизації, розширення класифікації 

нематеріальних активів [229]. 

Запропоновані механізми дають змогу покращити інвестиційну 

активність в Україні як іноземних, так і національних інвесторів. Вони 

сприятимуть структурній перебудові економіки, пожвавленню реального 

сектору економіки, а також зменшенню впливу організованої злочинності на 

фінансову систему України. 

Нині в Україні реалізують програму реформування державних фінансів, 

що сформована з урахуванням досвіду країн – членів ЄС. Зазначена програма 

спрямована на забезпечення стійкості державних фінансів України. Головним 

напрямом зазначених перетворень вказано проведення фіскальної консолідації, 

метою якої окреслено скорочення дефіциту сектору державних фінансів і 

зниження темпів зростання державного боргу. У межах програми 

реформування державних фінансів передбачено різноманітні заходи зі 

стабілізації державного бюджету, фінансового сектору, реформування 

податкової системи, забезпечення оптимізації обсягів та поліпшення структури 

державних витрат, міжбюджетних відносин, підвищення ефективності 

використання державних ресурсів тощо [198, с. 11]. На сучасному етапі 

актуальності набуває питання поліпшення бізнес-клімату та створення 

сприятливих умов для іноземних інвесторів, розвитку фондового ринку та 

ринку фінансових послуг, кредитування реального сектору економіки, 

підвищення обсягів державної підтримки малого й середнього бізнесу. 

Проблеми, які потребували першочергового розв’язання з метою 

стабілізації державного бюджету декілька років тому, зокрема високий рівень 

перерозподілу ВВП через державний бюджет і позабюджетні фонди, що не 

сприяє зниженню великого фіскального навантаження на бізнес, нарощення 
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прямого й гарантованого державного боргу, значні обсяги квазіфіскальних 

операцій, які проводять підприємства реального сектору [71], є актуальними і 

зараз. Для досягнення зазначеної мети доцільно посилити фіскальну 

дисципліну, підвисити ефективність капітальних видатків і прозорість 

державних фінансів, запровадити середньострокове бюджетне планування, 

поліпшити управління державним боргом, запровадити реформи у енергетиці, 

інфраструктурних секторах, сферах податкової й соціальної політики, а також 

вдосконалити фінансовий менеджменту державних підприємств тощо. 

Водночас реалізація викладених задач є можливою лише за умови їх 

стратегічного планування. Нині існують певні прогалини в зазначеному 

напрямі. Так, у 2013 р. було затверджено Середньострокову стратегію 

управління державним боргом на 2013–2015 рр., метою якої було: забезпечення 

задоволення потреб держави в позикових ресурсах за допомогою фінансування 

державного бюджету за мінімально можливої вартості обслуговування 

державного боргу з урахуванням ризиків; утримання обсягу державного боргу 

на економічно безпечному рівні; забезпечення ефективного функціонування 

внутрішнього ринку державних цінних паперів і розширення доступу до 

міжнародного ринку капіталу; реформування у сфері міжнародної інтеграції та 

співпраці, спрямоване на вироблення цілісної й збалансованої 

зовнішньоекономічної політики, підвищення конкурентоспроможності й 

інвестиційної привабливості національної економіки [368]. Однак з 2014 р. 

відсутня стратегія управління державним боргом [63], затвердження якої з 

визначенням пріоритетних цілей і завдань управління державним боргом на 

середньострокову або довгострокову перспективу та засобів їх реалізації [62] 

дало б змогу прогнозувати доцільність залучення зовнішніх позичок для 

фінансування національної економіки у середньостроковій перспективі. 

Проте, приймаючи рішення про запровадження певних заходів, які є 

доцільними та ефективними для національної економіки, необхідно 

забезпечити рівний доступ усіх суб’єктів господарювання до визначених видів 

державної підтримки. У іншому разі втрачається сенс від таких дій та зникає 
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користь для національної економіки від їх запровадження. У 2009 р. в проекті 

«Стратегії реформування податкової системи України» від Мінфіну України 

було наголошено, що реформування податкової системи має відбуватися 

синхронно з упорядкуванням та оптимізацією державних видатків. 

Фіскальна політика держави як частина її економічної політики має бути 

жорсткою, передбачуваною, легітимною та послідовною. Її метою має бути 

стимулювання економічного зростання та захист національних інтересів, що 

забезпечить інвестиційну привабливість країни. Водночас втручання держави в 

економіку з метою регулювання, а також розростання державних фінансів 

повинно мати чітко визначені межі, що завадить виникненню критичних явищ 

та дасть змогу уявити напрям її майбутньої еволюції. 

Трансформуючи фіскальну політику відповідно до реалій сьогодення 

необхідно звертати увагу на функціональні особливості окремих її моделей. 

Ліберально-консервативна модель фіскальної політики передбачає орієнтацію на 

досягнення стабільності загального рівня цін будь-яким чином, що стає спонукає 

до застосування жорстких заходів рестриктивної (стримуючої) політики, 

жертвами якої можуть стати централізовані інвестиції, соціальні програми, 

обороноздатність держави, оплата праці працівникам бюджетної сфери. 

Неокласична модель нейтральної фіскальної політики полягає в пріоритетності 

бездефіцитності бюджету порівняно з іншими цілями макроекономічної 

політики (включаючи нарощування національного продукту), невиправдане 

підвищення рівня податкового навантаження на національну економіку, що 

провокує потрапляння в «податковий капкан», унаслідок чого зростання ставок 

прямих та непрямих податків не призводить до нарощування податкових 

надходжень до бюджету [191].  

Нині нагальною є потреба в переході до експансіоністської моделі 

фіскальної політики держави, що передбачає: уникнення дефектів розподілу 

фінансових ресурсів між різноманітними статтями із недостатнім 

фінансуванням інвестиційних та соціальних напрямів [191]; розширення 

спектру програм, які фінансує уряд; проведення широкомасштабної податкової 
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реформи, спрямованої на лібералізацію оподаткування та усунення 

корупційних механізмів, які «зашиті» у нормативно-правових актах, що 

регулюють процес оподаткування та податкового контролю. Для цього 

необхідно залучати незалежних експертів і неодмінно враховувати їхню думку 

щодо визначення програм, фінансування яких на зазначений період є не лише 

оптимальним, а й нагально необхідним.  

Сучасна фіскальна політика в Україні побудована на принципах 

децентралізації: субсидіарності, територіальної відповідності, зовнішній 

ефективності, територіальної диференціації та «масштабної» економічності. 

Теорію децентралізації сформулював ще наприкінці 80-х рр. ХХ ст. 

американський економіст У. Оутс. Її суть полягає в тому, що для локальних 

суспільних благ, споживання яких здійснюється географічно локалізованою 

множинністю всього населення та для яких витрати на виробництво цих благ 

владою будь-якого рівня та кожного адміністративно-територіального 

утворення приблизно однакові й дорівнюють витратам центральної влади, їх 

забезпечення на місцевому рівні завжди більш ефективно, або принаймні не 

менш ефективно [448]. У контексті фіскальної децентралізації найбільш 

значущими питаннями є проблеми оптимізації бюджетно-податкових інтересів 

усіх рівнів влади з метою забезпечення паритету бюджетно-податкових 

повноважень і податкової відповідальності, а також розподілу податків між 

різними бюджетами. 

Оптимальність зазначеного підходу можна обґрунтувати тим, що органи 

влади, які здійснюють діяльність на місцевому рівні більше обізнані щодо 

потреб населення та можуть оптимально узгодити обсяг податкового 

навантаження з розміром та структурою суспільних благ, яких потребує 

населення певної території. Крім цього, необхідним є перехід до результативно-

орієнтовної моделі державного управління, а також гармонізація політики 

надходжень та витрат суспільних коштів на всіх рівнях взаємодії державного 

управління. Збалансованість витрат і результатів фіскальної децентралізації 
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залежить від специфічних функцій держави з надання певного і гарантованого 

рівня суспільних благ. 

У теорії виокремлюють два основні варіанти фіскальної 

децентралізації [441]. 

1. Децентралізація податкових надходжень, виникає під час поділу 

доходів. Контроль за порядком стягнення податків зберігають за собою 

центральні органи влади, однак частина доходів від податку надходить до 

бюджетів субнаціонального (місцевого) рівня. Суму податку, що зараховують 

до бюджету області, можуть розрахувати відповідно до різних принципів: якщо 

йдеться про податок на прибуток корпорацій, то, по-перше, це може бути єдина 

для всіх субнаціональних утворень частка податку, зібраного на території 

області, по-друге, суму податку зараховують в бюджет області.  

2. Децентралізований поділ бюджетних повноважень за більшого ступеня 

децентралізації в державі передбачає застосування децентралізованого порядку 

розподілу бюджетних повноважень між національними і субнаціональними 

органами влади. За таких умов роль національного уряду зводиться до 

визначення загальних рамок, в межах яких може змінюватися регіональне 

податкове законодавство, а сфера компетенції регіональної влади істотно 

розширюється. За децентралізованого розподілу бюджетних повноважень може 

постати необхідність щодо створення самостійних регіональних податкових 

органів, тому що за різних правил визначення бази оподаткування в різних 

регіонах у національних податкових органів можуть виникнути складності під 

час збору податку в значній кількості регіонів. У кожному з них діють різні 

правила визначення бази оподаткування, встановлено різні податкові пільги 

тощо. 

Для децентралізації повноважень з надання державних (бюджетних) 

послуг характерним є збільшення міжбюджетних перерозподільних потоків за 

рівнями бюджетної системи, що ще більше закріплює залежність економічного 

розвитку адміністративно-територіальної одиниці від центрального органу 

влади, а також перешкоджає більш повному використанню факторів їх 
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саморозвитку і вимагає централізації величезних фінансових ресурсів на 

загальнодержавному рівні. 

На нашу думку, найбільш оптимальним є раціональне поєднання двох 

окреслених підходів – часткової децентралізації бюджетних надходжень та 

витрат. Причому, важливим є комплекс різноманітних чинників, які активно 

впливають на реальні межі розвитку цього процесу і тим самим безпосередньо 

його продукують, зокрема ефективне використання механізмів, спрямованих на 

підвищення частки власних доходів місцевих бюджетів, включаючи надання 

права і встановлення територіальних надбавок до ставок загальнодержавних 

податків, що має сприяти зменшенню дотаційності бюджетів нижчого рівня. 

Окрім того, дотримання збалансованого стану прав, обов’язків і 

відповідальності платників податків і держави (в особі органів державної влади 

та місцевого самоврядування) постає певною «договірною» основою і 

необхідною умовою оптимізаційних процесів для економічного прогресу 

соціально-орієнтованого суспільства. 

Також потрібно зважати на зовнішні та внутрішні чинники фіскальної 

децентралізації, які сприятимуть її ефективності та гармонізації фінансових 

відносин. Зовнішні фактори гармонізації фінансових відносин зумовлені 

спрямованістю мотиваційних установок суб’єктів фінансових відносин і 

реалізації цільової спрямованості політики державних доходів і політики 

державних витрат як складових частин соціально-економічного впливу держави 

в ролі економічного суб’єкта. Внутрішнім чинникам гармонізації фінансових 

відносин притаманні сутнісні ознаки фіскального механізму. Вони 

відображають завдання внутрішнього вдосконалення фінансової системи 

окремих областей та міст (районів) у межах інституційних обмежень та 

організаційної децентралізації бюджетних повноважень [78]. 

Свою активну фазу реалізації фіскальна децентралізація як процес 

перерозподілу фіскальних функцій держави на користь органів місцевого 

самоврядування [92] на території України розпочала 2015 року. З 2015 р. вже 

зроблено певні кроки щодо адміністративно-правового забезпечення, а саме: 
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удосконалено механізм міжбюджетних правовідносин шляхом внесення змін до 

БК України та галузевих підзаконних нормативно-правових актів; урегульовано 

порядок надання цільових субвенцій місцевим бюджетам із державного бюджету 

для виконання найважливіших державних функцій (фінансування освіти та 

охорони здоров’я, а також підвищення ефективності бюджетних коштів і 

досягнення цільових результатів); удосконалено механізм зовнішніх запозичень 

для органів місцевого самоврядування тощо [16]. 

Фіскальна децентралізація має бути побудована на принципі 

субсидіарності, тобто задачі потрібно вирішувати на найнижчому рівні 

державного управління, на якому це буде ефективно. Таким чином, держава 

делегувала повноваження щодо забезпечення населення певним набором 

суспільних благ місцевій владі. Для реалізації такого підходу необхідним 

постає нормативно-правове регулювання, що полягає в розробленні та 

прийнятті законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо визначення 

цілей, принципів, обсягів, порядку й умов забезпечення коштами і здійснення 

бюджетних видатків на місцевому рівні. Зокрема, у Державному бюджеті на 

відповідний рік має бути встановлено певний обсяг надходжень та витрат саме 

для місцевого рівня, а також передбачені джерела збільшення їх надходжень. За 

даними Мінфіну України, приріст надходжень загального фонду місцевих 

бюджетів за 2016 р. у порівнянні з 2015 р. становив 49,6 % або 43,7 млрд грн. 

Однак на 2017 р. було прораховано необхідність збільшення надходжень до 

бюджетів органів місцевого самоврядування. Відповідно до запланованих 

показників, які майже було виконано, місцеві бюджети отримали додаткові 

надходження за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати унаслідок 

збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Проте фіскальна 

децентралізація передбачає не лише збільшення фінансових надходжень на 

місцеві потреби, а й визначення місцевими громадами зобов’язань, які 

необхідні в інтересах членів цих громад.  

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2018 рік» [276], підходи до фінансування різний галузей суспільного життя 



322 
 

продовжують перебувати на шляху змін, які було запроваджено у 2017 р. Так, 

на місцевий рівень було передано повноваження щодо утримання профільних 

закладів освіти та охорони здоров’я, що дало змогу місцевим громадам більш 

ефективно використовувати кошти. Оплата комунальних послуг медичних та 

освітніх закладів із місцевих скарбниць покликана стимулювати відповідальне 

ставлення на місцях до економії споживання енергоресурсів, упровадження 

енергоефективних технологій та активну участь в програмах з 

енергоефективності. Ще одним позитивним аспектом є те, що саме на місцях 

можуть вирішувати найбільш оптимальні питання щодо використання цільових 

коштів (наприклад, здійснити модернізацію та утеплення поліклінік і шкіл, чи 

надалі обігрівати за рахунок платників податків «повітря на вулиці»). Також 

держава збільшила підтримку місцевих бюджетів для реалізації інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку. У 2017 р. у Державний фонд 

регіонального розвитку закладено 9 млрд грн, що у 2,3 раза більше, ніж у 2016 

році, хоча у 2018 р. цей показник був скорочений приблизно на 30 % [276]. 

Однак під час розроблення будь-яких заходів у межах фіскальної 

децентралізації необхідно зважати на її основні переваги та недоліки. Головні 

переваги фіскальної децентралізації можна звести до трьох основних чинників: 

– по-перше, місцеві органи влади і споживачі послуг на місцевому рівні 

краще знають власні вподобання і потреби, адже місцевим урядам притаманна 

близькість до населення, більш низькі інформаційні бар’єри та краще розуміння 

переваг і потреб населення конкретної території. До того ж у різних 

адміністративно-територіальних одиницях неоднорідне населення, що 

зумовлює відмінність їх потреб відносно кількості та співвідношення наданих 

державою послуг, що можливо відстежити лише за таких умов; 

– по-друге, децентралізація заохочує конкуренцію між обласними і 

місцевими органами державної влади, що, з одного боку, є засобом для 

автоматичного застосування санкцій до неефективно працюючих органів влади 

(може статися відтік ресурсів з підлеглих їм адміністративних одиниць), а з 
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іншого – дає змогу громадянам обирати для своєї діяльності адміністративні 

одиниці з відповідним набором суспільних благ [253];  

– по-третє, існує значна ймовірність зниження витрат політичного 

експериментування. 

Водночас ефективність зазначеного підходу можлива лише за таких умов: 

відсутність економії на масштабі – однакові витрати на адміністрування послуг 

для центральних та місцевих органів влади; відсутність зовнішніх ефектів – 

суспільні блага, що вироблені на території певної юрисдикції, населення цієї ж 

юрисдикції повністю споживає; подорожчання суспільних послуг, які надає 

централізована влада, – переваги населення різних місцевостей суттєво 

відрізняються, що надає можливість варіювати замовлення на отримання 

послуг від центральної влади. Наведені умови забезпечують привабливість 

такого механізму як для центральних органів, у яких відпадає необхідність 

опікуватись поточними проблемами населення всієї країни, а також виникає 

реальна можливість реалізувати власні послуги за максимально можливою 

вартістю, так і для місцевих органів влади, які, володіючи оперативною 

ситуацією, можуть розраховувати на певний обсяг ресурсів, необхідних для 

реалізації потреб окремої адміністративно-територіальної одиниці. 

Фіскальна децентралізація має певні недоліки, які загалом, є наслідком 

тих самих джерел, що і недоліки ринкової системи, серед яких виокремлюють: 

– дисбаланс між ресурсами та закріпленими повноваженнями щодо 

виконання видаткової частини бюджету, що доступні владі нижчого рівня; 

– міжрегіональна диференціація чистих фіскальних вигод – різниця між 

обсягом вигоди, яку отримують на певній території від субнаціональних 

суспільних благ і рівнем податкових платежів, які перераховуються до 

центрального бюджету. Це призводить до порушення принципу 

справедливості, відповідно до якого кожен індивід має право на рівний доступ 

до суспільних благ незалежно від їх географічного розташування; 

– наявність побічних горизонтальних фіскальних зовнішніх ефектів, які 

властиві високому рівню децентралізації, що безпосередньо пов’язано з 
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намаганням обласної та місцевої влади досягти власних цілей за рахунок інших 

територій (наприклад, недобросовісна податкова конкуренція, експорт 

податкового тягаря тощо) [448]; 

– зниження рівня контролю над формуванням та ефективністю розподілу 

бюджетних коштів; 

– зниження пріоритетів державних органів влади й управління у сфері 

надання інфраструктурних інвестицій, зниження ефективності реалізації 

бюджетної політики на місцевому рівні;  

– обмеження державних органів влади та управління щодо вирівнювання 

дохідних і видаткових частин бюджетів місцевого самоуправління, а також 

регулювання соціально-економічних диспропорцій розвитку окремих 

адміністративно-територіальних одиниць [393]. 

Зазначені негативні ефекти посилює корупційна складова, яка може 

виявлятися як на рівні центральних органів влади, так і органів влади місцевого 

рівня, тобто на будь-якому рівні прийняття рішень про відкриття бюджетних 

асигнувань тому або іншому розпоряднику бюджетних коштів. Причому, може 

бути порушено сутність фіскальної децентралізації, яка полягає в тому, що 

рішення про надання суспільних послуг, які приймають на кожному рівні влади 

та фінансують за рахунок бюджетних коштів, мають обов’язково відображати 

переваги населення відповідної території. 

Навіть у разі зневажання інтересів підпорядкованої території та 

просування власних проектів влада місцевого рівня може отримати зворотний 

ефект децентралізації – суттєве зменшення податкових надходжень, адже коли 

населення усвідомлює несправедливість вчинків влади, яка прикривається 

інтересами цього ж населення, то приймає для себе рішення про можливість 

порушення законодавства, у цьому випадку – податкового. Тому корупційні 

прояви під час реалізації фіскальної політики окремих адміністративно-

територіальних одиниць може призвести до ефекту «снігової лавини» – суттєве 

невиконання дохідної частини бюджету утворює дефіцит наявних коштів і 

потребує вжиття екстрених заходів, спрямованих на відшукування вільних 
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коштів для виконання задач місцевою владою. За умов фіскальної 

децентралізації неможливо сподіватись на дотації з центрального бюджету. 

Збалансованість витрат і результатів фіскальної децентралізації 

залежить від специфічних функцій держави з надання певного рівня 

суспільних благ, серед яких: підтримка стабільності грошової системи, 

збереження національної оборони і безпеки, збереження єдиних кордонів 

ринку, надання початкової освіти і медичного обслуговування, зокрема 

заходів щодо децентралізації бюджетно-податкових відносин. Оптимальне 

поєднання бюджетних інтересів має виключати будь-яку можливість того, 

щоб бюджети територій потрапляли в повну залежність від нераціонального 

розподілу часток загальнодержавних регулюючих податкових доходів 

центральними органами державної влади [205]. Інтереси центральної влади та 

органів місцевого самоврядування в бюджетно-податкових відносинах мають 

забезпечуватися шляхом зміцнення їх власної фінансової бази на засадах 

законодавчого закріплення за ними гарантованих бюджетно-податкових 

джерел. 

До того ж місцева влада має володіти певним фіскальним суверенітетом, 

тобто передбаченими бюджетним і податковим законодавством правами щодо 

формування територіальної політики надходжень та витрат. Місцеві органи 

мають отримати право регулювати джерела та обсяг надходжень до місцевих 

бюджетів у межах законодавчо встановленого переліку місцевих податків. До 

того ж їм необхідні конкретні повноваження щодо встановлення бюджетно-

податкових ставок, пільг та інших преференцій і податкової бази. У результаті 

окремі адміністративно-територіальні одиниці, регулюючи відповідну частку 

податкового навантаження, матимуть можливість створювати стимулюючий 

вплив на економічні інтереси і на підприємницьку активність економічних 

суб’єктів з метою розміщення нових виробничих потужностей, а також на 

формування сприятливого інвестиційного клімату для забезпечення стійкого 

припливу капіталу на власній території [205]. На сучасному етапі законодавчий 

орган влади зробив певні кроки у зазначеному напрямі. 
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З огляду на це, об’єднання фіскальних інтересів всіх рівнів влади формує, 

з одного боку, стійке фінансове становище місцевих громад, оскільки місцеві 

органи влади повинні мати повноваження щодо регулювання податків, які 

формують їхні бюджетні доходи, з метою досягнення ефективного 

децентралізованого контролю за бюджетними витратами, а з іншого – сприяє 

збільшенню бюджетно-податкових доходів центральної та місцевої влади, 

оскільки остання зможе впливати на обсяг бюджетно-податкових надходжень 

шляхом прийняття власних рішень у сфері податкової політики (зміна як 

податкових ставок, так і бази оподаткування). Водночас аналіз ефективної 

структури розподілу податкових повноважень між рівнями державної влади 

підтверджує, що в процесі їх розподілу необхідно керуватися положенням про 

те, що центральні органи влади мають утримуватися від оподаткування 

економічних одиниць, для яких характерний високий ступінь мобільності [450].  

Особливість фіскальної децентралізації полягає в тому, що, по-перше, 

розподіл бюджетно-податкових повноважень залежить від розподілу не стільки 

дохідних зобов’язань, скільки витратних, а по-друге, реальна проблема 

розподілу бюджетно-податкових повноважень полягає не в тому, щоб передати 

на місцевий рівень право вводити або скасовувати податки, повністю визначати 

податкову базу тощо, а в передачі місцевій владі права приймати рішення, які 

стосуються їх адміністративно-територіальної одиниці, в межах, передбачених 

національним законодавством. Однак під час аналізу розподілу державних 

функцій між рівнями бюджетної системи необхідно розрізняти фінансування, 

нормативно-правове регулювання і надання суспільних благ. Ці функції можуть 

бути закріплені за різними рівнями бюджетної системи. Наприклад, законодавчі 

межі та фінансування соціальної допомоги краще встановлювати і здійснювати 

з центру для забезпечення загальнодержавних соціальних стандартів. Надання 

краще здійснювати на місцевому рівні, оскільки він більш наближений до 

конкретних громадян, що сприятиме найбільш адекватному проведенню 

перевірки потреб. 
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З огляду на особливості процесу фіскальної децентралізації, під час 

формування фіскальної політики держави в сучасних умовах необхідно: 

– визначити оптимізаційний критерій «на вході» податкової системи в 

контексті оптимізації прав і обов’язків державних органів та платників 

податків;  

– уточнити незмінні критерії правової оптимізації бюджетно-податкових 

відносин, якими постають розмежування сфер правового регулювання 

бюджетно-податкових відносин, принцип стабільності законодавства, його 

нейтральності, а також відповідності розвитку економічних відносин; 

– встановити взаємозв’язок податкової політики та інституціонального 

регулювання бюджетно-податкових відносин; 

– здійснити інституціональну трансформацію фіскальних інструментів і 

механізмів на основі врахування зовнішніх і внутрішніх факторів державного 

регулювання задля створення необхідних умов для стійкого балансу інтересів 

суб’єктів фінансових відносин і гармонізації системи державних фінансів. 

З метою реалізації зазначених аспектів необхідно виконувати такі заходи: 

– внести зміни до законодавства щодо децентралізації влади та визначення 

функцій місцевих громад, адже оптимальний перерозподіл повноважень і 

фінансових ресурсів між центральними та місцевими органами влади й 

місцевого самоврядування є пріоритетним питанням у контексті підвищення 

ефективності фіскальної політики держави. Це зумовлено тим, що нині існує 

нагальна потреба в чіткому розмежуванні повноважень центральних органів 

влади й органів місцевого самоврядування, а також у розв’язанні проблеми щодо 

забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування фінансовими 

ресурсами шляхом їх участі в загальнодержавних податках і компенсації витрат, 

якщо вони виникли внаслідок рішень органів державної влади [16]. Поряд з цим 

певний обсяг повноважень сьогодні вже наданий органам місцевого 

самоврядування, але він недостатній та в окремих випадках декларативного 

характеру; 
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– розробити зміни до законодавства, що передбачають порядок 

формування та способи виконання бюджетних показників щодо збільшення 

джерел надходжень до місцевих бюджетів, а також плати за надання 

адміністративних послуг, що визначено у проекті Закону України № 4386 «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування плати за 

надання адміністративних послуг до бюджетів об’єднаних територіальних 

громад», який з квітня 2016 р. перебуває на обговоренні у ВР України (рішення 

щодо нього досі не прийнято); 

– розробити нормативно-правове забезпечення ефективності 

міжбюджетних відносин, планування та фінансування регіонального розвитку; 

– закріпити самостійність місцевої влади щодо питань пошуку джерел 

доходу;  

– удосконалити систему місцевого фінансового контролю тощо. 

Формуючи фіскальну політику України в сучасних умовах, необхідно 

враховувати «провали держави», які можуть виникнути на цьому шляху. 

Прикладом може бути нерівномірний розподіл фінансових ресурсів через 

інститути держави, адже вона відіграє провідну роль у створенні суспільного 

багатства, використовувати яке мають право всі члени суспільства. З метою 

забезпечення справедливості перерозподілу ресурсів, створених суспільством, 

держава, використовуючи примус як умову згоди платників податків з чинною 

системою перерозподілу ресурсів і виконання ними законів, несе 

відповідальність перед платниками податків за результати власної соціально-

економічної діяльності [21; 148]. 

Іншим проявом «провалу» є висока ймовірність досягнення результатів, 

відмінних від поставлених, оскільки держава має історичну тенденцію до 

розширення (особливо у сфері видатків) у зв’язку зі специфікою зростання 

потреби узагальнення суспільного виробництва. Це провокує зростання 

транзакційних витрат, пов’язаних зі збиранням та обробленням інформації, 

здійсненням контролю та моніторингу економічної ситуації. Зростання витрат 
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створює підстави для відхилення від тих задач, які було поставлено, від тих, які 

було фактично реалізовано [148]. 

До того ж, як довів лауреат Нобелівської премії П. Самуельсон, фіскальна 

політика, оперуючи податковими надходженнями і державними витратами, має 

бути поєднана зі стабілізуючою грошовою політикою, що дає змогу створити 

безінфляційну економіку високої якості [341, с. 8]. Причому механізм 

фіскальної політики безпосередньо впливає на економіку підприємств, а 

монетарна політика спрямована на стабілізацію національної валюти. Якщо 

фіскальна і монетарна політики розроблені та ефективно впроваджуються, то 

вони доповнюють один одного й забезпечують більшу стабільність фінансової 

системи загалом [267]. 

Для вдосконалення фіскальної політики України в сучасних умовах 

найнеобхіднішим є поглиблення уніфікації національної податкової системи з 

податковими системами держав – членів ЄС за складом, структурою і 

механізмом справляння основних податків. Зазначений підхід сприятиме 

наближенню законодавства України до законодавства провідних країн світу, що 

розширить кордони та бажання щодо співпраці іноземних партнерів з 

національним товаровиробником. З огляду на це, доцільно є взяти до уваги 

узагальнені позитивні тенденції країн ЄС, зокрема: 

– переважання у структурі податкової системи непрямих податків, що 

вважається сприятливішим для економічного зростання, ніж податкова система, 

що більшою мірою ґрунтується на прямих податках; 

– перенесення податкового навантаження з мобільних факторів 

виробництва (наприклад, праці) на природні ресурси (що має компенсувати 

втрати бюджету від зниження рівня оподаткування доходів від праці та 

капіталу); 

– відмова від спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва на користь інших форм їх державної підтримки (звільнення 

деяких видів підприємств від необхідності ведення звітності про результати 
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господарської діяльності та запровадження спрощеної системи бухгалтерського 

обліку і звітності); 

– запровадження спеціальних режимів оподаткування ПДВ деяких типів 

підприємств (наприклад, фермерських господарств і сільськогосподарських 

кооперативів); 

– використання змінених і мінімальних податків [223]; 

– активізація грошово-кредитної політики з орієнтацією на підтримку 

економічного зростання через розширення кредитування реального сектору 

економіки й домогосподарств.  

Приймаючи рішення про запровадження тих або інших заходів, які є 

доцільними й ефективними для національної економіки, необхідно забезпечити 

рівний доступ усіх суб’єктів господарювання до визначених видів державної 

підтримки. У іншому випадку втрачається сенс таких дій та зникає користь для 

національної економіки від їх запровадження. У проекті «Стратегії 

реформування податкової системи України» від Мінфіну України справедливо 

зазначено, що реформування податкової системи має відбуватися синхронно з 

упорядкуванням та оптимізацією державних видатків. 

Вищевикладене дає змогу стверджувати, що фіскальна політика 

держави – частина економічної політики, яка має бути послідовною,  

передбачуваною, жорсткою і легітимною. Її основна мета – створення 

належних умов для економічного зростання та захисту національних інтересів. 

Зазначене обумовить інвестиційно-привабливий клімат у державі та підвисить 

рівень довіри на міжнародній арені. Водночас втручання держави в економіку з 

метою регулювання, а також збільшення обсягу державних фінансів повинно 

мати чітко визначені межі. Такий підхід унеможливить виникнення критичних 

явищ і надасть можливість спрогнозувати напрям її майбутньої еволюції. 
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Висновки до розділу 5 

 

За результатами дослідження сформульовано поняття індикаторів, які 

визначають необхідність удосконалення адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні, як інформацію щодо наявних 

тенденцій в основних сферах суспільного життя, динаміка яких прямо 

пропорційно залежить від ефективності фіскальної політики держави, що дає 

змогу мінімізувати невизначеність під час прогнозування запланованих змін у 

цих сферах. При розробленні підходів до формування та реалізації фіскальної 

політики держави необхідно враховувати пріоритетні індикатори, які 

відображують реальну економічну ситуацію, ступень реалізації державою 

поставлених перед нею цілей та їх відповідність задачам соціально-

економічного зростання.  

Найбільш пріоритетними індикаторами є соціальні, до яких віднесено 

недосконалість розрахунку базового соціального стандарту (прожиткового 

мінімуму), низький рівень соціально-економічного добробуту населення, 

нерівномірність розподілу доходів у суспільстві тощо. Нагальною потребою є 

прийняття оновленої Методики визначення прожиткового мінімуму з 

урахуванням якісних та належним чином обґрунтованих кількісних 

характеристик. У розвинутих країнах на законодавчому рівні закріплено 

методику використання низки специфічних соціальних індикаторів під час 

розподілу державних коштів. Зазначене дозволило запропонувати ввести у 

бюджетному законодавстві до системи макроекономічних показників 

державного бюджету перелік тих соціальних стандартів, які за рахунок 

бюджетних коштів гарантовано мають надаватися на всій території країни 

(зокрема, розмір мінімального пенсійного забезпечення, який відповідає 

реальним потребам населення, норми забезпечення транспортом загального 

користування, нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою, 

нормативи забезпечення населення побутовими послугами тощо). Це дозволить 
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створити для населення належні умови життя та зняти високий рівень 

соціальної напруги, яка на сьогодні існує в суспільстві. 

Іншими, не менш важливими індикаторами, визначено економічні, серед 

яких найбільшу увагу привертає зростання рівня витрат держави, що 

відбувається під впливом зовнішньоекономічних чинників, посилення 

фіскального тягаря, та, як наслідок, розбалансованість податкової системи і 

розростання явища ухилення від оподаткування, зростання бюджетного 

дефіциту та посилення кризової соціально-економічної та військово-політичної 

ситуації в Україні; політичні, що обумовлено безпосереднім впливом окремих 

політичних рішень на деструктивні коливання в економічній системі держави, а 

також організаційною неузгодженістю, що виникла в результаті запровадження 

бюджетної децентралізації та спровокувала необхідність вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики у частині, пов’язаній 

з діяльністю місцевих органів влади в умовах децентралізації, тощо. 

Нераціональні державні витрати призводять до неефективного використання 

бюджетних коштів, що обумовлює невиконання запланованих показників та 

унеможливлює їх належний розрахунок на майбутні періоди у середньостроковій 

перспективі.  

Окремим індикатором є активна тінізація економіки, що провокує втрату 

податкових надходжень до бюджету, формування негативного міжнародного 

іміджу держави, відсутність іноземних інвестицій та інші деструктивні прояви. 

Розвиток цього явища обумовив необхідність дієвого адміністративно-

правового механізму сприяння та заохочення легальної господарської 

діяльності. Це не лише дозволить нівелювати так звану політичну мімікрію 

значної частини учасників тіньового сектору (передусім, місцевого рівня) у 

намаганнях кожного разу налагодити контакти з управлінськими елітами, які 

періодично змінюють одна одну, але й допоможе створити умови, за яких 

вигода, яку суб’єкт отримає від тіньової діяльності, була б значно меншою за 

ризик бути викритим у ній. Такий підхід сприятиме досягненню правомірної 

поведінки з боку членів сучасного українського суспільства, адже її «ціна» 
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стане набагато меншою за «ціну» протиправної поведінки. А також створить 

умови виходу з «тіні» багатьох учасників господарських правовідносин, які 

лояльно налаштовані до діючої фіскальної політики держави. 

З-поміж іншого, особливим і вирішальним індикатором, який свідчить 

про необхідність вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики України, є проголошення прагнення до євроінтеграції, що 

спровокувало виникнення зобов’язання наблизити вітчизняне законодавство до 

норм і стандартів податкового права ЄС. Дані кроки призведуть до 

забезпечення стабільності у міжнародних економічних відносинах, дасть змогу 

розширити партнерські перспективи резидентам та відкриє можливість 

надходжень нових інвестицій. І хоча окремі кроки на цьому шляху регулярно 

відбуваються, але багато питань донині залишаються неврегульованими. 

Дослідження дозволило зробити висновок, що у різних сферах 

суспільного життя виявляють певні індикатори, які свідчать про перешкоди в 

економічному розвитку держави та зумовлюють необхідність вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання окремих аспектів фіскальної політики 

в Україні з метою їх негайного усунення. Вище зазначені індикатори 

забезпечують оперативне та своєчасне реагування на появу тих або інших 

кризових економічних процесів, які створюють перешкоди формуванню 

ефективної фіскальної політики держави. 

Доведено, що трансформація фіскальної політики держави в умовах 

формування правової держави та громадянського суспільства в Україні має 

ґрунтуватись на балансі між оптимальним обсягом надходжень, необхідних для 

повноцінного виконання державою своїх функцій, та фінансовими потребами 

реального сектору, тобто сприяти здійсненню не лише простого, а й 

розширеного відтворення, які дають змогу українському суспільству 

відповідати основним світовим тенденціям і стандартам. Тому політика 

державних доходів та політика державних витрат покликані створити умови 

такого розвитку економіки, за якого можливе формування необхідних 

фінансових показників для соціально-економічної стабільності та розвитку 
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держави загалом, та її окремих складових, а також успішного протистояння 

внутрішнім і зовнішнім загрозам України та її суб’єктам. 

Забезпечуючи формування та реалізацію фіскальної політики України 

необхідно враховувати наявність ланцюгового ефекту приховування доходів від 

оподаткування, обумовленого корупційними ризиками у процесі розподілу 

бюджетних ресурсів, незаконним лобіюванням інтересів окремих 

конгломератів, а також несправедливим перерозподілом економічних 

можливостей унаслідок незаконного надання пільг, ліцензій, квот тощо. 

Комплексна трансформація фіскальної політики в Україні вкрай 

необхідна з врахуванням потреби комплексної корекції економіки, метою якої є 

не просто економічний розвиток, а набуття нею інноваційної природи як засад 

стійкого економічного прогресу. Обґрунтовано, що одним із найефективніших 

засобів державної підтримки інноваційної діяльності підприємств є 

застосування податкових важелів регулювання. 

Одним з підходів до трансформаційних процесів у сфері формування та 

реалізації державної фіскальної політики визначено раціональне поєднання 

часткової децентралізації бюджетних надходжень та витрат в ході якого 

необхідно враховувати різноманітні чинники, які активно впливають на реальні 

межі розвитку цього процесу і тим самим безпосередньо його продукують. 

Необхідною умовою оптимізаційних процесів та так званою «договірною» 

основою економічного прогресу соціально-орієнтованого суспільства визнано 

дотримання збалансованого стану прав, обов’язків і відповідальності платників 

податків і держави (в особі органів державної влади та місцевого 

самоврядування). 

За результатами проведено дослідження доведено, що фіскальна політика 

держави як частина економічної політики має бути жорсткою, передбачуваною, 

легітимною і послідовною. Трансформуючи фіскальну політику в Україні з 

врахуванням потреб сучасного суспільства необхідно визнати її основною 

метою стимулювання економічного зростання та захист національних інтересів, 

що забезпечить інвестиційну привабливість країни. При цьому необхідно чітко 
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визначити межі втручання держави в економіку з метою регулювання, а також 

розростання державних фінансів, що дозволить завадити виникненню 

критичних явищ і надасть можливість уявити напрям її майбутньої еволюції. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі узагальнення відповідних наукових поглядів, 

положень чинного законодавства та досвіду формування фіскальної політики як 

в Україні, так і зарубіжних країнах розроблено наукові положення й отримано 

результати, що в сукупності розв’язують комплексну наукову проблему 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в Україні. 

Найвагоміші з них такі: 

1. У сучасних наукових дослідженнях адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави переважно фіскальна політика 

ототожнюється з податковою політикою, що викликає термінологічну 

плутанину, адже зазначені поняття є різними за значенням і змістовним 

навантаженням терміни, які позначають різні напрями економічної політики 

держави. Крім того, непоодинокі випадки, коли фіскальну політику 

розглядають як один із напрямів фінансової політики держави, акцентуючи 

увагу на ролі норм фінансового права в її регулюванні та майже не приділяючи 

належної уваги адміністративно-правовим механізмам її реалізації. Зазначені 

особливості зумовлюють недостатню ефективність адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні. 

2. За результатами дослідження генезису адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні виділено етапи, протягом яких 

відбувалася зміна підходів до регулювання фіскальної політики на теренах 

України: 1) період давньоруської державності, що характеризується 

орієнтуванням фіскальної політики в напрямі задоволення військових потреб 

держави та переважанням правового регулювання політики державних доходів; 

2) період колонізації українських земель та входження їх до різних державних 

утворень (ХІV ст. – ХVІІ ст.), під час якого особливості регулювання 

фіскальної політики на теренах України залежали від того, до складу якої 
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країни входила певна територія, тому фіскальна політика на українських землях 

мала неоднорідний характер (хоча для того періоду притаманна висока 

ефективність і відносна стабільність фіскальної політики за відсутності її 

належного адміністративно-правового регулювання); 3) радянський період, що 

характеризується появою певної кількості нормативно-правових актів, в яких 

визначались основні аспекти та шляхи реалізації фіскальної політики держави, 

що була зорієнтована на реалізацію завдань центральної влади без урахування 

інтересів суб’єктів, які входили до складу Радянського Союзу, що призвело до 

руйнівних наслідків (зокрема, голодомору) на теренах України; 4) часи 

розбудови незалежної України, що характеризуються початком активного 

формування цілісної фіскальної політики держави та її адміністративно-

правового регулювання, спрямованими на побудову соціально-орієнтованої 

європейської країни. 

3. Системний аналіз світового досвіду адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики дав змогу запропонувати шляхи 

вдосконалення фіскальної політики держави в напрямі бюджетування з 

орієнтуванням на остаточний підсумок, з чим погодились 73 % респондентів, та 

розвиток системи грантів за рахунок бюджетного фінансування суб’єктів 

господарювання певних галузей і які розташовані на тих територіях, розвиток 

яких для держави становить найбільший інтерес та, за прогнозами, можуть 

мати найбільший позитивний соціально-економічний ефект (зазначили 68 % 

опитаних). 

4. Фіскальну політику представлено як сукупність заходів, які 

здійснюють органи державної влади щодо формування і реалізації дохідної та 

витратної складових державного бюджету з метою ефективного виконання 

державою своїх функцій. Констатовано, що структуру фіскальної політики 

держави утворює політика державних доходів та політика державних витрат. 

Сформульовано розуміння політики державних доходів як діяльності щодо 

регулювання податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній 

основі, справляння яких передбачено законодавством України (охоплюючи 
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трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження 

бюджетних установ) з метою ефективного виконання державою своїх функцій. 

Політику державних витрат визначено як державну діяльність щодо 

регулювання видатків бюджету, надання кредитів із бюджету, погашення боргу 

та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів. 

Базовим завданням фіскальної політики в Україні як європейської 

держави має бути переорієнтація фіскального принципу, на якому ґрунтується 

система формування державних доходів, і визначення напрямів державних 

витрат, на стимулюючий принцип, що дасть змогу досягти поступового 

економічного зростання. Зважаючи на це, завдання фіскальної політики 

класифіковано на економічні, соціальні та політичні. 

Функції фіскальної політики держави розуміються як основні напрями 

фіскальної політики, що викликають активні зміни в соціальному середовищі, 

орієнтовані на ефективне забезпечення державою своєї діяльності та інтересів її 

громадян. Провідною з них є забезпечення відповідного обсягу публічних 

фінансів, збалансованих за джерелами надходжень, та мотивованого їх 

перерозподілу між чітко визначеними суб’єктами і напрямами використання, 

достатніх для створення належних умов поступального розвитку держави й 

гарантування високого рівня життя населення України. Пріоритетними 

завданнями фіскальної політики держави визнано політичні (43 % опитаних), 

економічні (31 %), соціальні (23 %) та інші (15 %). 

Основними принципами формування та реалізації фіскальної політики як 

виду державної політики визначено такі: системності; рівності прав і 

зобов’язань для всіх форм власності перед бюджетом; самоорганізації; 

нелінійності (урахування й узгодження суб’єктами управління ритмів впливу на 

об’єкт управління з ритмами внутрішньої та зовнішньої соціальних систем); 

раціональності централізації та децентралізації; соціальної справедливості; 

стабільності; розмежування витратних повноважень між різними органами 

центральної та місцевої влади.  
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5. Фіскальна політика в сучасній Україні поступово перетворюється на 

потужний засіб регулювання національної економіки. При цьому 

спостерігається її низька ефективність, яка зумовлена багатьма обставинами, 

серед яких: непослідовність економічної політики (38 % опитаних), мінливість 

пріоритетів (47 %), слабкість основних складових ринкової інфраструктури 

(11 %), монополізм виробників (25 %), а також незадовільна якість 

адміністративно-правового регулювання в зазначеній сфері (39 %). Водночас 

останніми роками в Україні спостерігається посилення ролі уряду в 

регулюванні національної економіки через фіскальну політику 

(запроваджуються витрати на програми із соціального забезпечення, підтримку 

середнього рівня доходів, охорону здоров’я, освіту тощо). 

6. Визначено фактори, що впливають на фіскальну політику в Україні, які 

є взаємозалежними та взаємообумовлювальними. Внутрішні фактори завжди 

зумовлюють виникнення чинників об’єктивного характеру, які залежать від 

особливостей дії економічних законів. Більшість факторів суб’єктивного 

характеру негативно впливають на фіскальну політику в Україні, проте не 

мають постійного характеру і більшість з них можуть бути нейтралізовані 

шляхом ужиття певних організаційних заходів, найбільш дієвими з яких 

визнано профілактичні заходи (71 % опитаних). 

7. Механізм адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

держави визначено як систематичний, узгоджений процес впливу на суспільні 

відносини, що виникають, видозмінюються та припиняються у зв’язку зі 

здійсненням фіскальної політики, яку реалізують за допомогою визначеної на 

нормативно-правовому рівні сукупності адміністративно-правових засобів з 

метою регулювання доходів і витрат держави в короткостроковій перспективі. 

Адміністративні правовідносини як окремий елемент механізму 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики держави – це 

врегульовані адміністративно-правовими нормами суспільні відносини, що 

виникають, розвиваються, змінюються та припиняються у сфері формування і 

реалізації фіскальної політики, однією зі сторін яких завжди є орган, наділений 
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владними повноваженнями в зазначеній сфері суспільного життя (наприклад, 

Державна фіскальна служба України, Державна аудиторська служба України 

тощо). Механізм адміністративно-правового регулювання фіскальної політики 

держави побудований на засадах таких принципів, як законність, поєднання 

одноособовості та колегіальності, поєднання централізації та децентралізації, 

відповідальність, гласність, плановість. Складовими цього механізму є 

адміністративно-правові норми, акти їх тлумачення, акти реалізації та 

застосування норм права, а також адміністративні правовідносини. 

8. З’ясовано особливості адміністративно-правового регулювання 

розподілу владних повноважень у сфері формування та реалізації фіскальної 

політики, що належать до складу компетенції та відображають ту поведінку, ті 

дії, що можуть і (або) повинні реалізовувати органи влади, здійснюючи 

покладені на них функції і виконуючи поставлені перед ними завдання. Органи 

влади, які беруть участь у формуванні та реалізації фіскальної політики в 

Україні, наділені відповідним обсягом владних повноважень для ефективної 

реалізації своїх завдань і функцій, які доцільно об’єднати у три рівні: 

стратегічний, тактичний та виконавчий. Повноваження, якими наділені 

суб’єкти кожного із запропонованих рівнів, визначені в Конституції України, 

Податковому та Митному кодексах України (права, які визначають можливості 

контролюючих органів під час здійснення ними конкретних контрольних 

заходів), Бюджетному кодексі України, постановах Кабінету Міністрів України 

(права окремих органів виконавчої влади з питань забезпечення та реалізації 

фіскальної політики), а також у спеціальних нормативно-правових актах 

законодавчого й підзаконного рівнів. 

Незважаючи на законодавче закріплення надто широкого кола 

повноважень за контролюючими органами у сфері фіскальної політики, які, на 

думку більшості з опитаних (69 %), необхідно обмежувати, на наш погляд, 

раціональним є не обмеження можливостей державно-владних суб’єктів, а 

встановлення чітких підстав, порядку та меж їх здійснення (31 %). 
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Обов’язки у сфері формування та реалізації фіскальної політики – це 

встановлені законом вид і міра поведінки, якої мають дотримуватися 

компетентні суб’єкти органів влади у процесі формування та реалізації 

фіскальної політики. Активні обов’язки реалізують шляхом вчинення певних 

дій на користь правомочних осіб, тобто тих, які мають право вимагати 

здійснення цих дій від носія обов’язку. Пасивний обов’язок потребує від особи 

утриматися від учинення певних дій. Відповідальність полягає в обов’язку 

особи зазнати для себе певних обтяжень, позбавлень. Незалежно від того, про 

яку саме групу обов’язків ідеться, усі вони мають обмежувальний характер.  

9. При визначенні специфіки адміністративно-правового регулювання 

функції контролю у сфері формування та реалізації фіскальної політики 

доведено недоцільність ототожнення понять нагляду й контролю. Особливе 

місце в системі контролю посідають вищі органи державної влади – Верховна 

Рада України та Президент України, на які покладено загальні функції 

контролю у сфері формування та реалізації фіскальної політики держави, і 

Кабінет Міністрів України, що наділений найширшим обсягом контрольних 

повноважень у сфері формування й реалізації фіскальної політики. 

Констатовано, що контрольними повноваженнями у сфері формування та 

реалізації фіскальної політики держави наділені не лише вищі органи влади та 

центральні органи виконавчої влади, а й громадяни України, які здійснюють 

громадський контроль, провідною формою якого є законодавчо закріплена 

можливість громадян звертатися до компетентних державних органів у формі 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги, останні дві з яких у 

сфері фіскальної політики є найбільш ефективними. 

10. Під час характеристики структурно-функціонального забезпечення 

формування та реалізації фіскальної політики в Україні з’ясовано, що воно 

становить сукупність суб’єктів фіскальної політики в єдності їх функцій та 

організаційних зв’язків, яка забезпечує формування оптимальної фіскальної 

політики в Україні та її ефективну реалізацію. Між структурними елементами 

забезпечення фіскальної політики обов’язковою є взаємодія та координація 



342 
 

відповідно до цілей і завдань, що реалізуються через функції. Між структурним 

і функціональним забезпеченням наявний органічний зв’язок, що зумовлює 

єдину цілісну структуру цих двох складових. Ці дві підсистеми в загальному 

інтегрованому механізмі забезпечення формування та реалізації фіскальної 

політики держави взаємопов’язані між собою. Особливістю структурно-

функціонального забезпечення є те, що кожну функцію реалізують не всі 

суб’єкти і не окремий суб’єкт, а лише вони спільно. Координаційну функцію 

покладено на Кабінет Міністрів України, який здійснює моніторинг виконання 

бюджету, за необхідності надає пропозиції щодо внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на … рік»; Міністерство фінансів 

України – здійснює моніторинг відповідності виконання політики державних 

доходів і витрат прийнятому закону про Державний бюджет на відповідний рік; 

Рахункова палата – перевіряє відповідність бюджетного процесу чинному 

законодавству. Управлінська функція формування та реалізації фіскальної 

політики держави має забезпечити створення особам, задіяним у цьому процесі, 

належні умови для балансування соціально-економічних інтересів суспільства, 

спрямованих на досягнення стійкого розвитку економіки та підвищення 

соціальних стандартів життя в країні – її забезпечують вищі органи 

законодавчої та виконавчої влади щодо підпорядкованих ним суб’єктів. 

Функцію оперативного управління виконують Міністерство фінансів України 

та органи, йому підпорядковані, зокрема, Державна казначейська служба 

України та Державна фіскальна служба України, а також Державна аудиторська 

служба України і Рахункова палата України. Організаційну функцію виконують 

Державна казначейська служба України та розпорядники коштів бюджету 

відповідного рівня (галузеві міністерства, відомства й підприємства). Функцію 

контролю за реалізацією фіскальної політики держави покладено на декількох 

суб’єктів, зокрема на Рахункову палату України, Бюджетний комітет Верховної 

Ради України, а також Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів 

України, Державну казначейську службу України, Державну фіскальну службу 

України, Державну аудиторську службу України. Охоронну функцію в 
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реалізації фіскальної політики в Україні забезпечують Державна фіскальна 

служба України, Державна аудиторська служба України, Антимонопольний 

комітет, Департамент захисту економіки Національної поліції України, 

Державна прикордонна служба України, підрозділи контррозвідувального 

захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки 

України. 

11. У формуванні фіскальної політики держави безпосередню участь 

беруть орган законодавчої влади, органи виконавчої влади та Президент 

України, а опосередковано – головні розпорядники бюджетних коштів. 

Зроблено висновок, що лише органічне поєднання зусиль усіх суб’єктів у 

формуванні ефективної фіскальної політики гарантує поступальний розвиток 

суверенної держави. До обговорення варіантів формування певних аспектів 

фіскальної політики доцільним є залучення розпорядників коштів нижчого 

порядку, службових осіб, які причетні до виконання певних бюджетних 

програм, учених-економістів, відповідальних виконавців бюджетних програм 

тощо. 

Найактивнішим суб’єктом формування фіскальної політики в Україні є 

Верховна Рада України, яка відповідає не лише за оперативне формування 

фіскальної політики, а й за визначення її стратегічних напрямів з урахуванням 

прогнозних показників на наступні після планового два роки. Виключне місце у 

формуванні фіскальної політики держави посідає Кабінет Міністрів України, 

якому надано право законодавчої ініціативи щодо проекту Державного 

бюджету України. Повсякчасна ротація складу Кабінету Міністрів України 

призводить до того, що кожен новий уряд провадить нову фіскальну політику, а 

це унеможливлює формування та реалізацію довгострокової стратегії щодо 

фіскальної політики держави, яка б була спрямована на реалізацію 

перспективних завдань держави. На формування фіскальної політики 

безпосередньо впливає Президент України, визначаючи в бюджетному 

посланні пріоритети бюджетної політики держави.  
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Реалізацію фіскальної політики в Україні здійснює низка суб’єктів, які 

створюють нормативно-правове підґрунтя її реалізації (Верховна Рада 

України), контролюють повноту та ефективність її реалізації (Рахункова палата 

України, Міністерство фінансів України, Державна аудиторська служба 

України, Державна фіскальна служба України), створюють організаційно-

технічні умови її реалізації (Державна казначейська служба України, головні 

розпорядники бюджетних коштів), забезпечують боротьбу зі злочинними 

посяганням під час формування та реалізації фіскальної політики (Департамент 

захисту економіки Національної поліції України, окремі підрозділи Державної 

фіскальної служби України та Служби безпеки України), безпосередньо 

здійснюють заходи політики державних надходжень та державних витрат 

(розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, інші юридичні та фізичні 

особи як платники податків і зборів). Реалізацію фіскальної політики варто 

здійснювати лише за положеннями, розробленими державними органами на 

довгострокову перспективу, що відображені в Концепції фіскальної політики, в 

розділах якої міститься опис проблеми, що потребує розв’язання, мета і строки 

її реалізації, шляхи та способи розв’язання проблеми, очікувані результати та 

обсяг ресурсів, необхідних для її реалізації. Оптимальним вбачається прийняття 

Концепції в середньостроковій перспективі (на п’ять років) (68 % опитаних). 

Нагальною є потреба постійного моніторингу та корегування Концепції 

відповідно до особливостей економічної ситуації, що сформувалася в державі в 

певний період часу і за певних соціально-політичних умов. 

12. З’ясовано пріоритетні індикатори, що визначають необхідність 

удосконалення адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в 

Україні. Одним із вирішальних індикаторів визначено суттєву тінізацію 

економіки, що притаманна сучасному українському суспільству у прагненні 

переважної більшості населення досягнути певних соціальних стандартів, яких 

унаслідок особливостей національного законодавства і традицій 

правозастосування досягти правомірним шляхом майже неможливо. 

Наголошено, що для подолання «усталеної традиції» сучасного суспільства 
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виводити діяльність у тінь необхідно створити дієвий адміністративно-

правовий механізм сприяння та заохочення легальної господарської діяльності, 

що надасть можливість нівелювати так звану політичну мімікрію значної 

частини учасників тіньового сектору (передусім, місцевого рівня) у намаганнях 

щоразу налагоджувати контакти з управлінськими елітами, які періодично 

змінюють одна одну, що допоможе створити умови, за яких вигода, яку суб’єкт 

отримає від тіньової діяльності, була значно меншою за ризик бути викритим у 

ній. Підкреслено, що пріоритетним є не посилення відповідальності за тіньову 

економічну діяльність, а підвищення ефективності діяльності контролюючих 

органів, які покликані протидіяти цим явищам. 

13. Розкрито особливості трансформації фіскальної політики держави в 

умовах формування правової держави та громадянського суспільства в Україні, 

на основі чого запропоновано першочергові кроки такої трансформації, 

зокрема: закріплення в законодавстві обов’язку під час формування фіскальної 

політики дотримання балансу між оптимальним обсягом надходжень, 

необхідних для повноцінного виконання державою своїх функцій, та 

фінансовими потребами реального сектору. Зазначене забезпечить здійснення 

не лише простого, а й розширеного відтворення, унаслідок чого українське 

суспільство відповідатиме основним світовим тенденціям і стандартам. 

Обов’язковою умовою ефективної трансформації фіскальної політики в Україні 

в сучасних умовах є оптимальний розподіл повноважень між різними рівнями 

влади та можливостей їх фінансового забезпечення, а також раціональне 

формування завдань, які постають з метою реалізації загальної стратегії сталого 

розвитку України. 

14. Запропоновано напрями удосконалення адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні, а саме: у відповідних нормах ч. 1 

ст. 33 та ч. 1 ст. 21 Бюджетного кодексу України закріпити необхідність 

«урахування позицій, викладених у Посланні», замість категоричного «відповідно 

до визначених у Посланні… пріоритетів бюджетної політики». Це надасть 

можливість уникнути чіткого прив’язування до тексту Послання і визначити 
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пріоритети бюджетної політики не лише залежно від позиції Президента 

України, а й відповідно до інших потреб суспільства на конкретному проміжку 

часу. 

Доведено необхідність законодавчого закріплення обов’язкового 

складання проекту бюджету громади («Бюджету участі») за умови врахування 

інформації, що надійшла від усіх зацікавлених осіб – членів громади та його 

активного обговорення. Цикл підготовки бюджету громади має бути 

завершеним до вересня, з метою вчасного подання пропозицій до проекту 

Державного бюджету на отримання трансфертів й іншого фінансування. 

Наголошено на необхідності середньострокового планування, зокрема 

шляхом прийняття Концепції фіскальної політики, в якій потрібно зазначити 

основні напрями, форми та методи формування і реалізації політики державних 

доходів та політики державних витрат з урахуванням як внутрішніх, так і 

зовнішніх факторів. Нагальною є потреба постійного моніторингу та 

корегування Концепції відповідно до особливостей економічної ситуації, що 

сформувалася в державі в певний період часу і за певних соціально-політичних 

умов, що забезпечить реалізацію загальної стратегії сталого розвитку України. 
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Додаток В 

Проект 

КОНЦЕПЦІЯ 

фіскальної політики держави 

на 2018-2022 роки 

 

Історичний досвід, набутий Україною за роки незалежності, засвідчує, що 

визначальним інструментом регулювання економіки є фіскальна політика 

держави. 

Сучасні особливості розвитку України на шляху до її євроінтеграції 

демонструють неефективність і непослідовність використання основного 

інструменту державного регулювання економіки – фіскальної політики 

держави, що обумовило необхідність розроблення Концепції фіскальної 

політики держави. 

Проблема, яка потребує розв'язання 

Проблемою, яка потребує розв'язання, є значна диспропорція між обсягом 

запланованих та реальних надходжень, а також нераціональність розподілу та 

неефективність використання бюджетних коштів, що деструктивно впливає на 

виконання державою своїх функцій. 

Основні причини виникнення проблеми пов'язані з недостатньою 

ефективністю діяльності органів державної влади, задіяних в процесі 

формування та реалізації фіскальної політики держави, низьким рівнем 

взаємодії між ними та громадськістю, а також необхідністю реформування 

зазначеної сфери відповідно до європейських стандартів. 

Мета, напрями і строки реалізації Концепції 

Метою реалізації Концепції є підвищення рівня позитивного впливу 

фіскальної політики на регулювання національної економіки, з метою 

виконання державою своїх функцій, розбудови соціально-орієнтованого 

суспільства, забезпечення інвестиційно-привабливого середовища та 

досягнення європейських стандартів життя в Україні. Основним засобом 

досягнення поставленої мети є бюджетування з орієнтуванням на кінцевий 

результат та розвиток системи грантів за рахунок бюджетного фінансування 

суб’єктів господарювання галузей, що розташовані на тих територіях, розвиток 

яких для держави є пріоритетним та які, згідно з прогнозами, можуть сприяти 

досягненню найоптимальнішого соціально-економічного ефекту. 
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Напрямами реалізації Концепції є: 

– формування збалансованого обсягу публічних фінансів; 

– забезпечення планування та реалізації оптимального обсягу державних 

витрат, спрямованих на досягнення максимально ефективного та гармонійного 

розвитку українського суспільства; 

– досягнення та збереження відповідного рівня дефіциту бюджету й 

державного боргу; 

- забезпечення оптимізації податкового навантаження з метою 

забезпечення фіскальної гнучкості; 

- визначення шляхів оптимізації обсягу та структури державних видатків 

задля забезпечення фіскальної стабільності. 

Концепцію передбачається  реалізувати  до  2022 року. 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Підвищення рівня позитивного впливу фіскальної політики на 

регулювання національної економіки передбачається за такими напрямами: 

– економічний – досягнення справедливого і раціонального розподілу 

матеріальних благ для задоволення матеріальних потреб державного та 

приватного сектору, забезпечення економічної стабільності, зміцнення 

фінансово-кредитної та бюджетної систем; стимулювання інвестиційної 

активності; посилення контролю за розміром державних витрат; 

– соціальний – гарантування певного рівня безпеки життя та власності 

людей, забезпечення зайнятості й гарантованого державою мінімально 

допустимого рівня життя і певного рівня отримання державних соціальних 

послуг, вирівнювання бюджету та рівня забезпечення для кінцевих споживачів 

з метою надання їм рівних можливостей доступу до отримання бюджетних 

послуг, перерозподіл частини національного доходу та його спрямування до 

бюджетних або позабюджетних грошових фондів, акумуляція доходів 

державних грошових фондів та їх спрямування на вирішення соціальних 

потреб; 

– політичні – забезпечення єдності державних інтересів, інтересів 

адміністративно-територіальних одиниць і населення, яке проживає на 

території регіону, держави, активна участь представників обласної та місцевої 

влади у формуванні й реалізації фіскальної політики, включаючи міжбюджетні 

відносини. 

Основною передумовою ефективної реалізації Концепції є удосконалення 

нормативно-правової бази, яке здійснюватиметься з таких питань:  

– закріплення сучасної методики розрахунку базового соціального 

стандарту (прожиткового мінімуму); 
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– розширення функцій місцевих громад з метою досягнення оптимального 

перерозподілу повноважень і фінансових ресурсів між центральними та 

місцевими органами влади й місцевого самоврядування; 

– щодо порядку формування та способів виконання бюджетних 

показників з метою збільшення джерел надходжень до місцевих бюджетів, а 

також плати за надання адміністративних послуг; 

–  забезпечення ефективності міжбюджетних відносин, планування та 

фінансування регіонального розвитку; 

– самостійності місцевої влади з питань пошуку джерел доходу;  

– удосконалення системи місцевого фінансового контролю; 

– дієвої співпраці між суб’єктами, які забезпечують реалізацію фіскальної 

політики держави; 

– участі громад у формуванні «Бюджету участі» (партисипативного 

бюджету). 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних 

для реалізації Концепції 

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету, інвестицій та інших джерел. 

Очікувані результати реалізації Концепції 

Реалізація Концепції дасть змогу забезпечити ефективний розвиток 

національної економіки та набути поступового руху у напряму становлення 

України як сучасної європейської країни. 
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Додаток Г 

Анкета 

вивчення думки працівників Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України та Державної фіскальної служби України з 

питань адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в 

Україні 

 

Шановний колего!  

Вам пропонується відповісти на низку запитань, які стосуються 

актуальних питань адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики в Україні. В зв’язку з цим, ми звертаємось до Вас із проханням 

відповісти на ряд запитань, об’єктивність Ваших відповідей допоможе 

розробити рекомендації, які, на нашу думку, будуть корисними і Вам у Вашій 

роботі. 

Від Вашого особистого ставлення, сумлінності та щирості залежатиме 

якість усього опитування.  

Прізвище вказувати не потрібно. Результати буде використано лише в 

узагальненому вигляді в науково-практичних цілях.  

Уважно прочитайте запитання і оберіть альтернативу, біля якої поставте 

позначку.  

Будемо вдячні за точні та правдиві відповіді! 

Заздалегідь дякуємо Вам за допомогу у дослідженні!!! 

 

1. Рівень Вашої освіти? 

 1) повна вища освіта 

 2) базова вища освіта 

 3) незакінчена вища освіта 

 4) середня спеціальна освіта 

 5) повна загальна середня освіта 

 6) неповна загальна середня освіта 
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2. Ваш вік? 

 1) до 25 років 

 2) 26-30 років 

 3) 31-35 років 

 4) 36-40 років 

 5) понад 40 років 

 

3. Ваш стаж роботи? 

 1) до 1 року 

 2) від 1 до 3 років 

 3) від 3 до 5 років 

 4) від 5 до 10 років 

 5) понад 10 років 

 

4. Чи необхідно обмежувати коло повноважень, законодавчо закріплених 

за контролюючими органами у сфері фіскальної політики? 

 1) так 

 2) ні  

 

5. Який шлях вдосконалення повноважень контролюючих органів у сфері 

фіскальної політики є більш раціональним? 

 1) обмеження можливостей державно-владних суб’єктів 

 2) встановлення чітких підстав, порядку та меж здійснення 

повноважень зазначених суб’єктів  

 

6. Які найбільш дієві шляхи нейтралізації факторів суб’єктивного 

характеру, що впливають на фіскальну політику України? 

 1) профілактичні заходи 

 2) орієнтування контрольних і правоохоронних підрозділів на 

виявлення схем ухилення від оподаткування  

 3) руйнування схем ухилення від оподаткування  

 4) відшкодування збитків, завданих внаслідок ухилення від 

оподаткування 

 5) орієнтування контрольних і правоохоронних підрозділів на 

несумлінних платників 
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7. Низька ефективність державної фіскальної політики в Україні 

зумовлена наступними обставинами: 

 1) непослідовність економічної політики 

 2) мінливість пріоритетів 

 3) слабкість основних складових ринкової інфраструктури 

 4) монополізм виробників 

 5) незадовільна якість адміністративно-правового регулювання у 

виробничій сфері 

 

8. Що відноситься до найбільш суттєвих проблем, з якими стикаються 

Мінфін, ДФС України, Держаудитслужба, ДКС України та представники 

правоохоронних органів при реалізації фіскальної політики держави? 

 1) неузгодженість діяльності  

 2) недосконале правове регулювання їх співпраці  

 3) брак цілісного інформаційного простору, до якого мали б доступ усі 

суб’єкти 

 

9. Чи обумовлює розпорошеність функції управління виконання бюджету 

між різними суб’єктами неузгодженість дій різних органів, неоперативність 

прийняття рішень і неефективність управління бюджетними коштами? 

 1) так 

 2) ні 

 

10. Чи існує необхідність підвищення рівня конкретизації нормативно-

правового закріплення обов’язків державно-владних суб’єктів у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики? 

 1) так 

 2) ні 

 

11. Що входить до системи принципів механізму адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики держави? 

 1) законності  

 2) поєднання одноособовості та колегіальності 

 3) поєднання централізації та децентралізації 

 4) відповідальності 

 5) гласності 

 6) плановості 
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12. Чи детермінує існування у суспільстві стереотипу несправедливості 

його перетворення на приховування доходів (тіньову економіку)? 

 1) так 

 2) ні 

 

13. Які заходи необхідно запровадити з метою підвищення ефективності 

впливу фіскальної політики на національну економіку? 

 оптимізувати структуру державних органів, що задіяні у формуванні та 

реалізації фіскальної політики 

 вдосконалити адміністративно-правове забезпечення фіскальної 

політики держави 

 перерозподілити компетенційні повноваження між різними державними 

органами 

 усунути прогалини і дублювання окремих функцій у сфері 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики держави 

 

14. Чи є необхідними акти тлумачення адміністративно-правових норм, 

які б роз’яснювали спірні положення актів реалізації таких норм? 

 1) так 

 2) ні 
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Додаток Ґ 

Зведені дані 

результатів анкетування 279 працівників Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України та 224 працівників Державної фіскальної 

служби України з питань адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики в Україні 

№ 

з/п 

Питання Кількість 

респондентів 

Питома 

вага у % 

1. Рівень вашої освіти:   

повна вища освіта 250 50 

базова вища освіта 143 28 

незакінчена вища освіта 56 11 

середня спеціальна освіта 44 9 

повна загальна середня освіта 10 2 

неповна загальна середня освіта 0 0 

2. Ваш вік:   

до 25 років 117 23 

26-30 років 150 30 

31-35 років 160 32 

36-40 років 60 12 

понад 40 років 16 3 

3. Ваш стаж роботи:   

до 1 року  143 28 

від 1 до 3 років  170 34 

від 3 до 5 років 175 35 

понад 10 років 15 3 

4. Коло повноважень, законодавчо закріплених за 

контролюючими органами у сфері фіскальної 

політики, необхідно обмежувати: 

  

так 347 69 

ні 156 31 

5. Більш раціональним є наступний шлях вдосконалення 

повноважень контролюючих органів у сфері 

фіскальної політики: 

  

обмеження можливостей державно-владних суб’єктів 347 69 

встановлення чітких підстав, порядку та меж здійснення 

повноважень зазначених суб’єктів 

156 31 
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6. Найбільш дієвими шляхами нейтралізації факторів 

суб’єктивного характеру, що впливають на фіскальну 

політику України, є: 

  

профілактичні заходи 357 71 

орієнтування контрольних і правоохоронних підрозділів 

на виявлення схем ухилення від оподаткування 

121 24 

руйнування схем ухилення від оподаткування 191 38 

відшкодування збитків, завданих внаслідок ухилення від 

оподаткування 

96 19 

орієнтування контрольних і правоохоронних підрозділів 

на несумлінних платників 

307 61 

  7. Низька ефективність державної фіскальної політики в 

Україні зумовлена: 

  

непослідовністю економічної політики 191 38 

мінливістю пріоритетів 236 47 

слабкістю основних складових ринкової інфраструктури 55 11 

монополізмом виробників 126 25 

незадовільною якістю адміністративно-правового 

регулювання у виробничій сфері 

196 39 

  8. До найбільш суттєвих проблем, з якими стикаються 

Мінфін, ДФС України, Держаудитслужба, ДКС 

України та представники правоохоронних органів при 

реалізації фіскальної політики держави відноситься: 

  

неузгодженість діяльності 211 42 

недосконале правове регулювання їх співпраці 176 35 

брак цілісного інформаційного простору, до якого мали б 

доступ усі суб’єкти 

392 78 

  9. Розпорошеність функції управління виконання 

бюджету між різними суб’єктами обумовлює 

неузгодженість дій різних органів, неоперативність 

прийняття рішень і неефективність управління 

бюджетними коштами 

  

так 387 77 

ні 116 23 

  10 Існує необхідність підвищення рівня конкретизації 

нормативно-правового закріплення обов’язків 

державно-владних суб’єктів у сфері формування та 

реалізації фіскальної політики: 

  

так 367 73 

ні 136 27 
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11. До системи принципів механізму адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики держави 

входять: 

  

законності 367 73 

поєднання одноособовості та колегіальності 211 42 

поєднання централізації та децентралізації 141 28 

відповідальності 106 21 

гласності 156 31 

плановості 196 39 

12. Існування у суспільстві стереотипу несправедливості 

детермінує його перетворення на приховування 

доходів (тіньову економіку) 

  

так 357 71 

ні 146 29 

13. З метою підвищення ефективності впливу фіскальної 

політики на національну економіку необхідно 

  

оптимізувати структуру державних органів, що задіяні у 

формуванні та реалізації фіскальної політики 

191 38 

вдосконалити адміністративно-правове забезпечення 

фіскальної політики держави 

161 32 

перерозподілити компетенційні повноваження між 

різними державними органами 

241 48 

усунути прогалини і дублювання окремих функцій у 

сфері адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики держави 

307 61 

14. Акти тлумачення адміністративно-правових норм, які 

б роз’яснювали спірні положення актів реалізації 

таких норм є необхідними для ефективної реалізації 

фіскальної політики 

  

так 407 81 

ні 96 19 
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Додаток Д 

 

Аналітична довідка 

за результатами опитування 279 працівників Департаменту захисту 

економіки Національної поліції України та 224 працівників Державної 

фіскальної служби України з питань адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики в Україні 

Опитування проводилось методом анонімного анкетування протягом 

2015–2017 років. Загальна кількість респондентів становила 503 особи, серед 

яких 279 працівників Департаменту захисту економіки Національної поліції 

України та 224 працівників Державної фіскальної служби України. 

За віком опитані респонденти розподілилися таким чином: 31-35 років – 

160 осіб (32 %); 26-30 років – 150 осіб (30 %); до 25 років – 117 осіб (23 %), 36-

40 років – 60 осіб (12 %), понад 40 років становила 16 осіб (3 %). 

50 % респондентів мали повну вищу освіту, базова вища – 28 %, 

незакінчена вища – 11 %, середня спеціальна – 9 % і лише 2 % без закінченої 

спеціальної освіти. 

Стаж роботи у 35 % опитаних респондентів становить 3-5 років, у 34 % - 

від 1 до 3 років, 28 % - до 1 року та у 3 % - понад 10 років. 

За результатами опитування встановлено, що більшість (69 %) вважає 

оптимальним вдосконалення повноважень контролюючих органів у сфері 

фіскальної політики шляхом обмеження можливостей державно-владних 

суб’єктів, на відміну від 31 % респондентів, на думку яких цьому сприятиме 

встановлення чітких підстав, порядку та меж здійснення повноважень 

зазначених суб’єктів. З метою підвищення ефективності впливу фіскальної 

політики на національну економіку визнано необхідним оптимізація структури 

державних органів, що задіяні у формуванні та реалізації фіскальної політики 

(38 %), вдосконалення адміністративно-правового забезпечення фіскальної 

політики держави (32 %), перерозподіл компетенційних повноважень між 

різними державними органами (48 %), усунення прогалини і дублювання 
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окремих функцій у сфері адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики держави (61 %). 

Найбільш дієвими шляхами нейтралізації факторів суб’єктивного 

характеру, що впливають на фіскальну політику України респонденти 

визначили: профілактичні заходи – 71 %, орієнтування контрольних і 

правоохоронних підрозділів на несумлінних платників – 61 %, руйнування схем 

ухилення від оподаткування – 38 %, орієнтування контрольних і 

правоохоронних підрозділів на виявлення схем ухилення від оподаткування – 

24 %, відшкодування збитків, завданих внаслідок ухилення від оподаткування – 

19 %. 

Більшість опитаних обґрунтувала низьку ефективність державної 

фіскальної політики в Україні мінливістю пріоритетів – 47 %, крім того 

відмічають незадовільну якість адміністративно-правового регулювання у 

виробничій сфері – 39 %, непослідовність економічної політики – 38 %, 

монополізм виробників – 25 % та слабкістю основних складових ринкової 

інфраструктури – 11 %. 

Опитані відмітили те, що до найбільш суттєвих проблем, з якими 

стикаються Мінфін, ДФС України, Держаудитслужба, ДКС України та 

представники правоохоронних органів при реалізації фіскальної політики 

держави відноситься брак цілісного інформаційного простору, до якого мали б 

доступ усі суб’єкти (78 % - 392 особи), неузгодженість діяльності між 

зазначеними органами (42 % - 211 осіб) та недосконале правове регулювання їх 

співпраці (35 % - 176 осіб). Також більшість опитаних (81 %) наголосила на 

необхідності актів тлумачення адміністративно-правових норм, які б 

роз’яснювали спірні положення актів реалізації таких норм. Саме це вони 

визнали запорукою ефективної реалізації фіскальної політики. 

Переважна більшість респондентів (77 %) зазначили, що саме 

розпорошеність функції управління виконання бюджету між різними 

суб’єктами обумовлює неузгодженість дій різних органів, неоперативність 

прийняття рішень і неефективність управління бюджетними коштами, 
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внаслідок чого існує необхідність підвищення рівня конкретизації нормативно-

правового закріплення обов’язків державно-владних суб’єктів у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики (73 %). 

Виокремлено складові системи принципів механізму адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики держави: законність (73 %), 

поєднання одноособовості та колегіальності (42 %), плановості (39 %), 

гласності (31 %), поєднання централізації та децентралізації (28 %) та 

відповідальності (21 %). 

Відповідно до проведеного автором інтерв’ювання громадян, 

встановлено, що приховування доходів (тіньову економіку) детермінує 

існування у суспільстві стереотипу несправедливості. 

Аналіз підготовлено О.В. Ракул 
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Додаток Е 

Анкета  

вивчення думки фахівців-економістів державних та приватних суб’єктів 

господарювання з питань адміністративно-правового регулювання 

фіскальної політики в Україні 

 

Шановний колего!  

Вам пропонується відповісти на низку запитань, які стосуються 

актуальних питань адміністративно-правового регулювання фіскальної 

політики в Україні. В зв’язку з цим, ми звертаємось до Вас із проханням 

відповісти на ряд запитань, об’єктивність Ваших відповідей допоможе 

розробити рекомендації, які, на нашу думку, будуть корисними і Вам у Вашій 

роботі. 

Від Вашого особистого ставлення, сумлінності та щирості залежатиме 

якість усього опитування.  

Прізвище вказувати не потрібно. Результати буде використано лише в 

узагальненому вигляді в науково-практичних цілях.  

Уважно прочитайте запитання і оберіть альтернативу, біля якої поставте 

позначку.  

Будемо вдячні за точні та правдиві відповіді! 

Заздалегідь дякуємо Вам за допомогу у дослідженні!!! 

 

1. Рівень Вашої освіти? 

 1) повна вища освіта 

 2) базова вища освіта 

 3) незакінчена вища освіта 

 4) середня спеціальна освіта 

 5) повна загальна середня освіта 

 6) неповна загальна середня освіта 



429 
 

 

2. Ваш вік? 

 1) до 25 років 

 2) 26-30 років 

 3) 31-35 років 

 4) 36-40 років 

 5) понад 40 років 

 

3. Ваш стаж роботи? 

 1) до 1 року 

 2) від 1 до 3 років 

 3) від 3 до 5 років 

 4) від 5 до 10 років 

 5) понад 10 років 

 

4. Низька ефективність державної фіскальної політики в Україні 

зумовлена наступними обставинами: 

 1) непослідовність економічної політики 

 2) мінливість пріоритетів 

 3) слабкість основних складових ринкової інфраструктури 

 4) монополізм виробників 

 5) незадовільна якість адміністративно-правового регулювання у 

виробничій сфері 

 

5. Чи є доцільним вдосконалення фіскальної політики держави у напряму 

бюджетування з орієнтуванням на кінцевий результат? 

 1) так 

 2) ні  
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6. Дотримання яких принципів є необхідним для підвищення 

ефективності формування та реалізації фіскальної політики держави? 

 1) збалансованості інтересів усіх рівнів влади з бюджетних питань, яка 

можлива за умов єдності інтересів держави та населення 

 2) поєднання принципів централізму та децентралізму під час 

розмежування фіскальних повноважень, розподілу й перерозподілу надходжень 

і видатків  

 3) високого рівня самостійності бюджетів і відповідальності органів 

влади за збалансованість бюджету, з огляду на бюджетний потенціал 

адміністративно-територіальної одиниці та за умови наділення її податковою 

ініціативою  

 4) активної участі представників органів місцевого самоврядування у 

формуванні та реалізації фіскальної політики держави  

 

7. Які найбільш оптимальні форми участі громадськості в формуванні 

фіскальної політики держави? 

 1) дискусії у фокус-групах  

 2) теледебати, які мають супроводжуватися інтерактивним 

голосуванням  

 3) окремі громадські слухання стосовно доцільності й обсягів 

спрямування публічних коштів на окремі цілі  

 

8. Чи обумовлює розпорошеність функції управління виконання бюджету 

між різними суб’єктами неузгодженість дій різних органів, неоперативність 

прийняття рішень і неефективність управління бюджетними коштами? 

 1) так 

 2) ні 

 



431 
 

9. Чи існує необхідність підвищення рівня конкретизації нормативно-

правового закріплення обов’язків державно-владних суб’єктів у сфері 

формування та реалізації фіскальної політики? 

 1) так 

 2) ні 

 

10. Що входить до системи принципів механізму адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики держави? 

 1) законності  

 2) поєднання одноособовості та колегіальності 

 3) поєднання централізації та децентралізації 

 4) відповідальності 

 5) гласності 

 6) плановості 

 

11. Який з підходів до визначення підтримки малого та середнього 

підприємництва має стати пріоритетним у фіскальній політиці України? 

 1) використання регіональних фондів для допомоги новоствореним 

підприємствам 

 2) централізована допомога новоствореним підприємствам 

 3) визначення потрібних напрямів допомоги з врахуванням думки 

профілюючих Міністерств 

 

12. Які завдання фіскальної політики держави є пріоритетними в сучасній 

Україні? 

 1) політичні 

 2) економічні 

 3) соціальні 

 4) інші 
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13. Чи є доцільним застосування стримуючої фіскальної політики за 

наявності інфляційних процесів? 

 1) так 

 2) ні 

 

14. Чи є доцільним запровадження стимулюючої фіскальної політики в 

умовах стрімкого спаду виробництва? 

 1) так 

 2) ні 

 

15. Чи вважаєте Ви фіскальну політику держави основним інструментом 

державного регулювання економіки? 

 1) так 

 2) ні 

 

16. Чи вбачаєте Ви за необхідне розроблення Концепції фіскальної 

політики держави, як передумови підвищення ефективності фіскальної 

політики? 

 1) так 

 2) ні 

 

17. На який строк оптимально приймати Концепцію фіскальної політики 

в сучасних умовах? 

 на 1 рік 

 на 3 роки 

 на 5 років 

 на 10 років 

 



433 
 

 

Додаток Є 

Зведені дані 

результатів анкетування 612 фахівців-економістів (головні бухгалтери та 

економісти аналітики) суб’єктів господарювання різних форм власності 

м. Києва та Київської обл., м. Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків з питань 

адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в Україні 
№ 

з/п 

Питання Кількість 

респондентів 

Питома 

вага у 

% 

1. Рівень вашої освіти:   

повна вища освіта 269 44 

базова вища освіта 226 37 

незакінчена вища освіта 110 18 

середня спеціальна освіта 7 1 

повна загальна середня освіта 0 0 

неповна загальна середня освіта 0 0 

2. Ваш вік:   

до 25 років 98 16 

26-30 років 220 36 

31-35 років 196 32 

36-40 років 86 14 

понад 40 років 12 2 

3. Ваш стаж роботи:   

до 1 року  67 11 

від 1 до 3 років  171 28 

від 3 до 5 років 275 45 

понад 10 років 99 16 

  4. Низька ефективність державної фіскальної політики в 

Україні зумовлена : 

  

непослідовністю економічної політики 220 36 

мінливістю пріоритетів 300 49 

слабкістю основних складових ринкової інфраструктури 61 10 

монополізмом виробників 171 28 

незадовільною якістю адміністративно-правового 

регулювання у виробничій сфері 

220 36 

5. Вдосконалення фіскальної політики держави у напряму 

бюджетування з орієнтуванням на кінцевий результат є 

доцільним 

  

так 447 73 

ні 165 27 

 

 



434 
 
 

6. Необхідним для підвищення ефективності формування 

та реалізації фіскальної політики держави є 

дотримання принципів: 

  

збалансованості інтересів усіх рівнів влади з бюджетних 

питань, яка можлива за умов єдності інтересів держави та 

населення 

171 28 

поєднання принципів централізму та децентралізму під час 

розмежування фіскальних повноважень, розподілу й 

перерозподілу надходжень і видатків 

239 39 

високого рівня самостійності бюджетів і відповідальності 

органів влади за збалансованість бюджету, з огляду на 

бюджетний потенціал адміністративно-територіальної 

одиниці та за умови наділення її податковою ініціативою 

171 28 

активної участі представників органів місцевого 

самоврядування у формуванні та реалізації фіскальної 

політики держави 

392 64 

7. Найбільш оптимальними формами участі 

громадськості в формуванні фіскальної політики 

держави є: 

  

дискусії у фокус-групах 214 35 

теледебати, які мають супроводжуватися інтерактивним 

голосуванням 

110 18 

окремі громадські слухання стосовно доцільності й обсягів 

спрямування публічних коштів на окремі цілі 

288 47 

8. Розпорошеність функції управління виконання 

бюджету між різними суб’єктами обумовлює 

неузгодженість дій різних органів, неоперативність 

прийняття рішень і неефективність управління 

бюджетними коштами 

  

так 471 77 

ні 141 23 

  9. Існує необхідність підвищення рівня конкретизації 

нормативно-правового закріплення обов’язків 

державно-владних суб’єктів у сфері формування та 

реалізації фіскальної політики: 

  

так 428 70 

ні 184 30 
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10. До системи принципів механізму адміністративно-правового 

регулювання фіскальної політики держави входять: 

  

законності 435 71 

поєднання одноособовості та колегіальності 245 40 

поєднання централізації та децентралізації 177 29 

відповідальності 122 20 

гласності 177 29 

плановості 208 34 

11. Пріоритетним підходом у фіскальній політиці України до 

визначення підтримки малого та середнього 

підприємництва має стати  

  

використання регіональних фондів для допомоги 

новоствореним підприємствам 

416 68 

централізована допомога новоствореним підприємствам 190 31 

визначення потрібних напрямів допомоги з врахуванням думки 

профілюючих Міністерств 

43 7 

12. Які завдання фіскальної політики держави у сучасній 

Україні є пріоритетними: 

  

політичні 263 43 

економічні 190 31 

соціальні 141 23 

інші 92 15 

13. За наявності інфляційних процесів доцільним є 

застосування стримуючої фіскальної політики 

  

так 379 62 

ні 233 38 

14. В умовах стрімкого спаду виробництва доцільним є 

запровадження стимулюючої фіскальної політики 

  

так 312 51 

ні 300 49 

15. Основним інструментом державного регулювання 

економіки є фіскальна політика держави 

  

так 508 83 

ні 104 17 

16. Розроблення Концепції фіскальної політики держави є 

передумовою підвищення її ефективності 

  

так 477 78 

ні 135 22 

17. Концепцію фіскальної політики в сучасних умовах  

оптимально приймати строком на  

  

1 рік 43 7 

3 роки 92 15 

5 років 416 68 

10 років 61 10 
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Додаток Ж 

Аналітична довідка 

за результатами опитування 612 фахівців-економістів (головні бухгалтери та 

економісти аналітики) суб’єктів господарювання різних форм власності з 

питань адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в 

Україні 

Опитування проводилось методом анонімного анкетування протягом 

2015–2017 років. Загальна кількість респондентів становила 612 осіб, серед 

яких працівники господарювання різних форм власності м. Києва та Київської 

обл., м. Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків. 

За віком опитані респонденти розподілилися таким чином: 26-30 років – 

220 осіб (36 %); 31-35 років – 196 осіб (32 %); до 25 років – 98 осіб (16 %), 36-40 

років – 86 осіб (14 %), понад 40 років становила 12 осіб (2 %). 

44 % респондентів мали повну вищу освіту, базова вища – 37 %, 

незакінчена вища – 18 %, середня спеціальна – 1 %. 

Стаж роботи у 45 % опитаних респондентів становить 3-5 років, у 28 % - 

від 1 до 3 років, 16 % - понад 10 років та у 11 % - до 1 року. 

Переважна більшість опитаних (83 %) вважають фіскальну політику 

держави основним інструментом державного регулювання економіки та 

зазначають необхідність розроблення Концепції фіскальної політики держави, 

як передумови підвищення її ефективності (78 %). Найбільш доцільним 

вбачається прийняття Концепції у середньостроковій перспективі (на 5 років), 

на чому наголосило 68 % опитаних. 

За результатами опитування встановлено, що низька ефективність 

державної фіскальної політики в Україні зумовлена мінливістю пріоритетів 

(49 %), незадовільною якістю адміністративно-правового регулювання у 

виробничій сфері (36 %), непослідовністю економічної політики (36 %), 

монополізмом виробників (28 %), слабкістю основних складових ринкової 

інфраструктури (10 %). 
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Більшість опитаних підтверджують доцільність вдосконалення фіскальної 

політики держави у напряму бюджетування з орієнтуванням на кінцевий 

результат. 

Опитані відмітили те, що для підвищення ефективності формування та 

реалізації фіскальної політики держави необхідним є дотримання принципів 

активної участі представників органів місцевого самоврядування у формуванні 

та реалізації фіскальної політики держави (64 %), поєднання принципів 

централізму та децентралізму під час розмежування фіскальних повноважень, 

розподілу й перерозподілу надходжень і видатків (39 %), збалансованості 

інтересів усіх рівнів влади з бюджетних питань, яка можлива за умов єдності 

інтересів держави та населення (28 %), високого рівня самостійності бюджетів і 

відповідальності органів влади за збалансованість бюджету, з огляду на 

бюджетний потенціал адміністративно-територіальної одиниці та за умови 

наділення її податковою ініціативою (28 %). 

Респондентами визнано, що найбільш оптимальними формами участі 

громадськості в формуванні фіскальної політики держави є окремі громадські 

слухання стосовно доцільності й обсягів спрямування публічних коштів на 

окремі цілі (47 %), дискусії у фокус-групах (35 %), теледебати, які мають 

супроводжуватися інтерактивним голосуванням (18 %). 

Більшістю опитаних зазначено, що неузгодженість дій різних органів, 

неоперативність прийняття рішень і неефективність управління бюджетними 

коштами обумовлені розпорошеністю функції управління виконання бюджету 

між різними суб’єктами. Також більшість опитаних підтвердила необхідність 

підвищення рівня конкретизації нормативно-правового закріплення обов’язків 

державно-владних суб’єктів у сфері формування та реалізації фіскальної 

політики. 

Опитані відмітили, що до системи принципів механізму адміністративно-

правового регулювання фіскальної політики держави входять законності 

(71 %), поєднання одноособовості та колегіальності (40 %), плановості (34 %), 
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поєднання централізації та децентралізації (29 %), гласності (29 %), 

відповідальності (20 %). 

До пріоритетних підходів у фіскальній політиці України при визначенні 

підтримки малого та середнього підприємництва опитаними визнані 

використання регіональних фондів для допомоги новоствореним 

підприємствам (68 %), централізована допомога новоствореним підприємствам 

(31 %), визначення потрібних напрямів допомоги з врахуванням думки 

профілюючих Міністерств (7 %). 

За результатами опитування визначено, що пріоритетними завданнями 

фіскальної політики держави у сучасній Україні є політичні (43 %), економічні 

(31 %), соціальні (23 %) та інші (15 %). 

Переважна більшість опитаних підтвердила необхідність застосування 

стримуючої фіскальної політики (за наявності інфляційних процесів доцільним) 

та запровадження стимулюючої фіскальної політики (в умовах стрімкого спаду 

виробництва). 

  

Аналіз підготовлено О.В. Ракул 
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