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законодавчої бази та нормативних документів, які будуть відповідати 

європейським стандартам.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

У сучасних умовах євроінтеграційних процесів особливої 

актуальності набувають вектори реалізації національних економічних 

інтересів. Стійкість і потужність економічної системи будь-якої держави 

залежить від здійснення державної фіскальної політики, яка є складною 

системою економічних відносин у сфері розподілу та перерозподілу 

суспільного продукту. Відтак, проблема ефективної інтеграції, 

насамперед, базується на формуванні беззаперечних пріоритетів, серед 

яких важливим є реалізація дієвої фіскальної політики. 

Основоположні дослідження проблем формування ефективної 

фіскальної політики представлені у працях таких економістів, як В. Петті, 

А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, П. А. Самуельсон, М. Фрідмен, 

К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Дж. Долан, Д. Ліндсей, С. Фішер, 

Р. Дорнбуш та ін. У вітчизняній науковій літературі проблематика 

фіскальної сфери висвітлена у працях А. І. Крисоватого, І. О. Луніної, 

А. І. Луцика, В. М. Мельника, Ц. Г. Огня, Д. М. Носікова, Н. М. Ногінова 

та ін. У своїх працях науковці характеризують фіскальну політику як 

основний фактор впливу на державне регулювання ринкової економіки за 

допомогою маніпулювання державним бюджетом, його доходами та 

видатками. 

Фіскальна політика є ключовою складовою фінансової політики 

держави. Проте реалізація основних завдань і напрямів фіскальної 
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політики в Україні відбувається не завжди вдало. Це пояснюється 

багатьма обставинами, насамперед, непослідовністю економічної 

політики, мінливістю пріоритетів соціально-економічного розвитку, 

слабкістю основних складових ринкової інфраструктури, монополізмом 

виробників, а також неузгодженістю між собою більшості нормативно-

правових актів, які стосуються цієї проблеми.  
Загалом фіскальна політика держави – це політика в галузі доходів 

державного бюджету щодо встановлення (визначення) та отримання 
(акумулювання) надходжень до нього. Слід зазначити, що фіскальна 
політика є поняттям більш широким, ніж податкова політика, оскільки 
податки є лише частиною доходів бюджету. Виходячи з даної позиції, 
структурні елементи фіскальної політики доцільно розрізняти за статтями 
доходів Державного бюджету.  

Ефективність фіскальної політики багато в чому залежить від 
швидкості реакції уряду на зміни в економіці. На сьогоднішній день до 
основних завдань здійснення державної політики віднесено забезпечення 
макроекономічної стабільності та створення умов для потужного 
економічного зростання. У фіскальній сфері продовжено курс на 
проведення фіскальної консолідації, спрямованої на зміцнення державних 
фінансів. Для вирішення даних завдань передбачено збільшення 
податкових надходжень (на основі підвищення ефективності та посилення 
справедливості податкової системи) та зменшення видатків (шляхом 
економії) [1, с. 44–52]. 

Отже, реалізація фіскального механізму повинна здійснюватися за 
допомогою системи інструментів, що регулюють соціально-економічні 
процеси, які відбуваються у державі [2, c. 56]. 

На нашу думку, суми надходжень як до державного, так і до 
місцевих бюджетів, є одним із безпосередніх результатів здійснення 
фіскальної політики. Таким чином, аналізуючи суми надходжень податків 
і зборів до зведеного бюджету України протягом 2015-2017 років (рисунок 
1), можемо дійти висновку, що у 2017 році порівняно з 2015 і 2016 роками 
загальна сума податкових надходжень була меншою, а саме: за 2015 рік до 
зведеного бюджету України надійшло 3 083 000,6 млрд. грн., за 2016 рік – 
3 268 221,6 млрд. грн., а за 2017 рік – 3 222 950,4 млрд. грн. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що здійснення державної 
фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграційних процесів має 
спрямовуватися на:  

1. Обмеження фіскальних ризиків (у сфері формування доходів і 
здійснення видатків державного бюджету);  

2. Досягнення прийнятних рівнів дефіциту бюджету;  
3. Зменшення тиску фінансування бюджету на економічний та 

соціальний розвиток країни;  
4. Досягнення прийнятного рівня державного та гарантованого 

державою боргу. 
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*Складено автором на основі матеріалів, зібраних на офіційному сайті Державної фіскальної служби України [3]. 

Рисунок 1 – Фактичні надходження податків і зборів до зведеного бюджету 

України у 2015-2018 рр., млн. грн. 

Крім вищезазначеного, фіскальна політика має поєднувати в собі 

комплекс заходів, спрямованих на підтримку економічного зростання та 

забезпечення фінансової стабільності. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНO-ПРАВOВOГO 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 
 

На сьoгoднішній день державне управління екoнoмічними 
прoцесами в Україні перебуває на стадії удoскoналення, відбувається йoгo 


