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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 
В умовах транзитивних економік фіскальна політика характеризується невідповідністю між потребами 

суспільства та можливостями їх задоволення. Встановлено, що макроекономічна стабілізаційна політика 

пов'язана з багатьма труднощами методологічного, методичного та практичного характеру. Стаття 

присвячена дослідженню вибору аналітичних інструментів фіскальної політики та визначення напрямів 

податкового стимулювання на основі діагностики стану та ефективності податкового навантаження з 

метою створення стимулів для економічного зростання. 

Визначено значення податкового навантаження, динаміку та тенденції щодо його змін. Описано значення 

використання показників елімінації для визначення напрямів податкового регулювання. Доведено, що вбудовані 

стабілізатори  слід враховувати при встановленні режиму оподаткування та рівня податкового тягаря. 

Обґрунтовано вибір напрямів реформування фіскальної політики на основі визначення ефективності 

фіскального регулювання. 
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Постановка проблеми. Фіскальна політика 

є складною системою економічних відносин 

між державою, підприємствами, організаціями, 

установами, закладами та громадянами з при-

воду розподілу та перерозподілу суспільного 

продукту, створення централізованого фонду 

фінансових ресурсів і його використання для 

досягнення цілей макрофінансового регулю-

вання стабілізації економіки. В умовах транзи-

тивних економік особливість цих відносин 

полягає у тому, що вони характеризуються 

невідповідністю між потребами суспільства та 

можливостями їх задоволення.  

Реалізація ефективної фіскальної політики 

утруднюється через складність її узгодження з 

монетарною політикою, яка спрямовується 

переважно на стримування темпів інфляції та 

підтримання курсу гривні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одним з вагомих чинників стабілізації еконо-

міки є податкова політика. Згадану проблема-

тику досліджує чимало вітчизняних та зарубіж-

них вчених: В. Ревун, Т. Єфименко, О. Музи-

ченко, О. Мельник, В. Андрущенко, О. Васи-

лик, Т. Єфименко, П. Мельник, А. Соколовська, 

А. Крисоватий та інші. Незважаючи на значні 

здобутки у дослідженні вказаної проблеми, 

низка питань щодо реформування податкової 

політики України вимагають досліджень і 

наукових розробок. 

Макроекономічна стабілізаційна політика 

пов'язана з багатьма труднощами методоло-

гічного, методичного та практичного харак-

теру. До їх числа відносяться: тимчасові лаги 

фіскальної і монетарної політики; недоскона-

лість економічної інформації;  мінливість еко-

номічних чекань;  неоднозначність історичних 

аналогій. Внутрішній лаг – проміжок часу між 

моментом економічного шоку і моментом 

прийняття відповідних заходів економічної по-

літики. Зовнішній лаг – проміжок часу між мо-

ментом прийняття якого-небудь заходу еконо-

мічної політики і моментом появи результатів 

від цього заходу. У середньому лаги фіскальної 

і монетарної політики складають 1-2 роки. 

Якщо заходи були прийняті до початку цикліч-

ного спаду або під час спаду, то пік впливу мо-

же проявитися в протилежній фазі циклу (тобто 

в зростанні) і підсилити амплітуду коливань. Це 

ускладнює проведення активної стабілізаційної 

політики[5].Практика використання податків та 

бюджету в Україні як двох найбільш дієвих 

інструментів фіскальної політики свідчить, що 

вони втратили роль стимулу та регулятора роз-

витку економіки. Податкова та бюджетна сис-

теми поки що не посіли відведеного їм місця в 

загальноекономічній системі, що гальмує 

розвиток  економіки країни [4]. 

У сучасних умова фіскальна політика Украї-

ни має низку недоліків: значна складність та 
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суперечливість податкової системи;  фіскальна 

спрямованість податкової системи і недостатня 

орієнтація регулюючої функції на стале еконо-

мічне зростання;  складна, неоднорідна та не-

стабільна нормативно-правова база оподатку-

вання, також неузгодженість та суперечливість 

окремих законодавчих норм;  витрати на адмі-

ністрування окремих податків є значними по-

рівняно з доходами бюджету, що формуються 

унаслідок їх справляння;  значна нерівномір-

ність розподілу податкового навантаження че-

рез наявність великої кількості податкових пі-

льг та існування різноманітних схем ухиляння 

від сплати податків;  непрозорість податкового 

регулювання та високий рівень тінізації еконо-

міки. Дані недоліки призвели до таких проблем 

у системі оподаткування в Україні, як: ухилен-

ня від оподаткування; нерівномірне податкове 

навантаження, найбільша частка якого 

покладена на законослухняних платників [2,3]. 

Мета статті. Стаття присвячена досліджен-

ню вибору аналітичних інструментів фіскаль-

ної політики та визначення напрямів податко-

вого стимулювання на основі діагностики стану 

та ефективності податкового навантаження з 

метою створення стимулів для економічного 

зростання. 

Основні результати дослідження. Автома-

тична фіскальна політика заснована на системі 

вбудованих стабілізаторів. Автоматичний, або 

вбудований стабілізатор – це економічний ме-

ханізм, який автоматично реагує на зміну еко-

номічного стану без необхідності прийняття 

певних рішень з боку уряду, здійснення ним 

певних проектів. До основних вбудованих 

стабілізаторів належить зміна податкових над-

ходжень від прямих та непрямих податків. В пе-

ріоди активного росту ВВП податкові надход-

ження автоматично зростають (при прогресив-

ній системі оподаткування), що забезпечує 

зниження купівельної спроможності і стримує 

економічний ріст. І, навпаки, в періоди спаду 

податкові надходження автоматично зменшу-

ються, сума вилучених доходів також зменшу-

ється, тобто поступово збільшується купівельна 

спроможність в економіці, що стримує спад. 

Іншими словами прогресивна система оподат-

кування в періоди інфляційного росту призво-

дить до втрати потенційної купівельної спромо-

жності, і навпаки, в періоди уповільнення 

економічного росту вона забезпечує мінімальну 

втрату купівельної спроможності. І перше, і 

друге є бажаним з огляду на економічну стабі-

льність. На рис. відображено  лінійні рівняння 

тренду прямих та непрямих  податків в Україні. 

Помітним є зростання ролі непрямих податків 

та зниження податкових надходжень від 

податків на капітал. 

 

 

 

Рис. 1. Лінійні рівняння тренду прямих та непрямих  податків в Україні  
за даними 2005-2015 рр. [3]. 

 

Автоматичні стабілізатори економіки, 

якими є прямі та непрямі податки, частково 

дозволяють вирішувати проблему стиму-

лювання попиту та пропозиції фінансових 

потоків  в індустріальних країнах. Створення 

ефективних систем прогресивного оподатко-

вування є першочерговою задачею і для пере-

хідних економік, де об'єктивні складності ста-

білізаційної політики поєднуються з відсут-

ністю адекватних податкових, кредитно-грошо-

вих та інших механізмів макроекономічного 

управління. З метою аналізу причинно-наслід-

кових зв’язків у податковій сфері, таких, на-

приклад, як вплив темпів приросту податкових 

платежів на темпи зростання доданої вартості 

(доходу, ВВП) з урахуванням часового лагу 

використано коефіцієнт еластичності бази 

оподаткування як один з параметрів 

вимірювання ефективності фіскального 

навантаження економіки (таблиця). 

 

y = 7,388x + 46,814

R² = 0,7587

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прямі податки, млрд грн

Лінійна модель тренду

y = 19,927x + 23,436

R² = 0,9246

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Непрямі податки (Податки на споживання), млрд 

грн



Альманах науки 

 

18 

Таблиця  

Коефіцієнти еластичності податкового навантаження за прямими та непрямими 

податками (до ВВП). [3]. 

Показник 

            

             

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

  

              

Податкові надходження до              

зведеного бюджету, млрд 1,21 0,87 1,30 2,31 0,67  2,16 1,29 -0,98 0,46 1,54 1,39  

Грн.              

              

Непрямі податки (Податки 

1,63 0,63 1,49 0,88 0,84 

 

1,71 1,02 -1,51 1,33 1,76 2,95 

 

на споживання), млрд грн 

  

             

              

Прямі податки, млрд грн 0,93 1,25 1,12 4,70 0,94  1,00 1,18 0,87 -1,53 -0,19 1,96  

              

 

Вдосконалення податкової системи з вра-

хуванням аналізу стану та ефективності подат-

кового навантаження має відбуватись з дотри-

манням таких принципових умов:  незважаючи 

на переваги використання непрямих податків у 

перехідний період, перспективі основу подат-

кової системи повинні складати прямі податки, 

за яких об’єктом оподаткування є дохід юри-

дичної і фізичної особи, земля, майно, капітал;  

непрямі податки доцільно використовувати 

лише у формі акцизів (з метою обмеження спо-

живання окремих видів товарів, невиправдано 

високих доходів виробника-монополіста, а та-

кож для оподаткування предметів розкоші) та 

невеликого (за ставкою 10 – 12%) податку на 

додану вартість; обґрунтовано диференціювати 

ставки податків, враховуючи об’єктивні 

особливості й умови надходження доходів;  лік-

відувати надмірну кількість податкових пільг, 

які сприяють перерозподілу доходів. Дефор-

мують вартісні показники в економіці і зни-

жують конкурентоспроможність товаровироб-

ників; пільги можна надавати на певний термін 

і з умовою, що кошти використовуватимуться 

на визначені державою цілі; истема податків 

повинна бути прогнозованою і сталою; обраху-

вання податків – простим і зрозумілим; сума 

податків відносно доходів поміркованою, щоб 

забезпечити певні стимули для розвитку під-

приємства.Досліджуючи світовий досвід фіска-

льного регулювання національної економіки, 

українські вчені пропонують поєднання фіска-

льної та стимулюючої функції податків при 

формування фіскальної політики. Використову-

ючи податки як досить надійні, ефективні й 

цілеспрямовані фінансові інструменти, держава 

водночас не може ігнорувати певну неперед-

бачуваність їх дії. Це пов’язано з тим, що вони 

відображають багатовимірну систему різнона-

правлених інтересів суб’єктів економіки, а тому 

абсолютно точно передбачити наслідки їх впли-

ву в мовах економічної кризи, високого рівня 

корупції та тінізації економіки  дуже важко. То-

му прогнози і розрахунки у встановленні пев-

них податкових надходжень і механізму їх  

впливу на макропоказники вкрай необхідні для 

того, щоб уникнути негативних наслідків та 

визначити заходи фіскального регулювання. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі. Таким чином, 

для визначення впливу фіскальних інструмен-

тів на економічне пожвавлення і зростання ді-

лової та інвестиційної активності суб’єктів 

господарювання їх слід комплексно дослідити 

як у контексті прогнозування їх впливу на до-

хідну частину бюджету, що сприятиме фінансо-

вому забезпеченню державних інвестиційних 

програм, так і в контексті зменшення податко-

вого тягаря на суб’єктів господарювання, що 

сприятиме формуванню їхнього фінансового 

потенціалу для інвестування у власний роз-

виток. Макроекономічна стабілізація є основою 

стабільного та успішного економічного розвит-

ку держави. Загальним методологічним підхо-

дом щодо стабілізації економіки є концепція 

активної макроекономічної політики, що необ-

хідна для стабілізації внутрішньо нестабільної 

економіки. Головним завданням реформування 

фіскальної політики є переорієнтація податко-

вої системи із суто фіскальних цілей на стиму-
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лювання економічного зростання. Здійснити це 

можна шляхом зниження податкового наванта-

ження економіки; радикального скорочення 

пільг; відповідальності за  ухилення від сплати 

податків; розширення податкової бази та змен-

шенню граничних податкових ставок, що сти-

мулює підприємницьку діяльність та сприяє 

досягненню горизонтальної рівності, не 

зменшуючи при цьому її прогресивності. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В условиях транзитивных экономик фискальная политика характеризуется несоответствием между 

потребностями общества и возможностями их удовлетворения. Установлено, что макроэкономическая 

стабилизационная политика связана со многими трудностями методологического, методического и 

практического характера. Статья посвящена исследованию выбора аналитических инструментов фискальной 

политики и определение направлений налогового стимулирования на основе диагностики состояния и 

эффективности налоговой нагрузки с целью создания стимулов для экономического роста. 

Определены значение налоговой нагрузки, динамика и тенденции его изменения. Описано значение использования 

показателей элиминации для определения направлений налогового регулирования. Доказано, что встроенные 

стабилизаторы следует учитывать при установлении режима налогообложения и уровня налогового бремени. 

Обоснован выбор направлений реформирования фискальной политики на основе определения эффективности 

фискального регулирования. 

Ключевые слова: фискальная политика, стабилизационная политика, налоговая нагрузка, показатель 

эластичности, прямые и косвенные налоги 

 

Turyansky Y.I. 

ANALYTICAL SUPPORT THE FISCAL POLICY OF ECONOMIC STABILIZATION 

In a transitional economy, fiscal policy is characterized by a discrepancy between the needs of society and the possibilities 

of their satisfaction. It has been established that macroeconomic stabilization policy is associated with many difficulties 

of methodological, methodological and practical nature. The article is devoted to the research of the choice of analytical 

tools of fiscal policy and determination of directions of tax incentives. THIS PRESENTED the diagnosis of the state and 

efficiency of the tax burden in order to create incentives for economic growth. 

The value of the tax burden, dynamics and trends in its changes are determined. The significance of the use of elimination 

indicators for determining the directions of tax regulation is described. It is proved that the built-in stabilizers should be 

taken into account when establishing the tax regime and the level of tax burden. The choice of directions of fiscal policy 

reform on the basis of determining the effectiveness of fiscal regulation is substantiated. 

Key words: fiscal policy, stabilization policy, tax burden, elasticity index, direct and indirect taxes 

 

 

 

 

 

 

 

 


