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ВСТУП
Фіскальна політика являє собою узгоджену діяль#

ність держави у сфері справляння податків, фінансуван#

ня витрат держави та здійснення запозичень з метою

забезпечення згладжування циклічних коливань в еко#

номіці та прогресивного економічного розвитку. Зглад#

жування циклічних коливань є однією з класичних

функцій фіскальної політики. Наголос на забезпеченні

прогресивного економічного розвитку пов'язаний з по#

силенням циклічних коливань в економіці, коли внаслі#

док скорочення тривалості циклу економіка може не

встигати відновитися до попереднього рівня, гальмую#
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У статті досліджено теоретичні основи визначення трактування сутності дефініції "фіскаль�

ний механізм" як оптимального використання мультиплікаційних ефектів державних витрат та

податків з метою забезпечення бажаного приросту реального ВВП. На відміну від існуючих

підходів зроблено наголос на функціональний зміст фіскального механізму направленого на

організацію фіскальних відносин, обгрунтування поточних заходів втручання в хід формування

і використання бюджетних коштів з метою досягнення мети фіскальної політики. Розкрито ос�

новні підходи до трактування поняття "Фінансовий механізм", "Податковий механізм", "Фіскаль�

ний механізм". Визначено, що до елементів фіскального механізму можна віднести розміри

ставок податків, рівень податкового навантаження, обсяг і структуру бюджетних витрат тощо.

Доводиться думка, що головне призначення фіскального механізму полягає в організації

фіскальних відносин, обгрунтуванні будь�яких дій, спрямованих на формування та використан�

ня державних ресурсів.

This article explores the theoretical basis of the definition of the essence "fiscal arrangements"

as the optimal use of multiplier effects of government spending and taxes to ensure the required

rate of real GDP. Unlike existing approaches it is emphasized on functional content of the fiscal

mechanism aimed at organizing of fiscal relations, foundation of current interventions in the course

of formation and use of public funds in order to achieve the objective of fiscal policy. The basic

approaches to the interpretation of the term "financial mechanism", "tax mechanism" are analyzed.

It is determined that the elements of the fiscal mechanism include the rates of taxes, the tax burden,

the amount and structure of budget expenditures and so on. We have thought that the main purpose

of the fiscal mechanism is in organizing of fiscal relations, justifying any actions on the formation and

use of public resources.
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чи таким чином процеси економічного зростання. Реа#

лізація фіскальної політики відбувається через фіскаль#

ний механізм. Головне призначення фіскального меха#

нізму полягає в організації фіскальних відносин, обгрун#

туванні будь#яких дій, спрямованих на формування та

використання державних ресурсів. Специфіка реалізації

фіскальної політики в сучасних умовах полягає у тому,

що вона має бути гнучкою (швидко реагувати на зміни в

економіці), не допускаючи при цьому необгрунтовано#

го зростання податкового навантаження на підприєм#

ницький сектор, боргового навантаження на економіку

країни та збільшення бюджетного дефіциту.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі є чимало публікацій, у яких

розглядаються різні аспекти реалізації фіскальної по#

літики. Дослідженнями цієї проблематики займаються

як українські так і російські автори — В.Л. Андрущен#

ко, Білоцерківець В., Бурденко І.М., Василик О.Д., Гри#

ценко А., Заяц Н.Е., Кириленко О.П., Лютий І.О., Маслі#

ченко С.О., Мельник В.М., Савченко А.Г., Суторміна

В.М., Ташмурадов Т.Т., Тропіна В.Б., Чугунов І.Я., Ше#

ремет О.О., Федосов М., Юткина Т.Ф., Юрій С.І.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретичних основ

визначення фіскального механізму як організації

фіскальних відносин у системі формування і викорис#

тання державних ресурсів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фіскальна політика держави реалізується через

фіскальний механізм. Термін "механізм" запозичений в

економічну термінологію із технічної. Найчастіше у техніці

механізм визначають як сукупність тіл, які обмежують сво#

боду руху одне одного настільки, що всі точки такої сис#

теми здатні описувати тільки цілком визначені криві (трає#

кторії) та за даної швидкості однієї з точок, швидкості і

прискорення всіх інших точок є цілком визначеним [1]. В

економічній науці термін "механізм" також знайшов ши#

роке застосування (господарський, економічний, фінан#

совий механізми тощо). Господарський механізм — кате#

горія економічної теорії, яка є досить складною за змістом

та формою. Прикладні аспекти властиві категоріям еко#

номічного та фінансового механізму.

Фінансовий механізм не можна досліджувати ві#

дірвано від економічного, оскільки фінансові відноси#

ни завжди лежать у межах економічних. Економічний

механізм розглядається як послідовність станів, про#

цесів, які собою визначають певну дію, явище або сис#

тему, устрій, який визначає порядок певного виду діяль#

ності [2, с. 402]. Що стосується підходів до визначення

сутності фінансового механізму, то тут однозначності

менше. Фіскальний механізм тісно пов'язаний із подат#

ковим, зважаючи на те, що і фіскальний, і податковий

механізм є категоріями фінансів, їх економічний зміст

необхідно розглядати виходячи із сутності фінансово#

го механізму (табл. 1).

Таблиця 1. Підходи до визначення сутності фінансового, податкового та фіскального
механізмів

Джерело: складено автором.
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Як видно з визначень, наведених у таблиці 1, фінансо#

вий механізм розглядають найчастіше з двох позицій: або

як сукупність методів, важелів та інструментів, або як су#

купність форм і методів управління. Аналогічні підходи

застосовуються і до визначення сутності податкового ме#

ханізму. Новизна тлумачення характерна для підходу Т.

Юткіної, яка визначає податковий механізм як процес, та

для Т. Ташмурадова, який розглядає податковий механізм

як специфічну силу, яка здатна регулювати економічний

розвиток країни. Визначенню сутності фіскального меха#

нізму уваги приділяється значно менше, найчастіше його

тлумачення зводиться до економічних відносин з приводу

перерозподілу національного доходу для досягнення пев#

них цілей. На наш погляд, такий підхід є певною мірою зву#

женим, він відображає тільки одну з функцій бюджету, і

не враховує всіх можливостей фіскальної політики. Зок#

рема, у наявних визначеннях не враховані мультиплікативні

ефекти бюджетної та податкової політики. Податкова пол#

ітика має суттєвий вплив на сукупне споживання та зумов#

лює зміну мультиплікатора державних витрат відповідно

до моделі (1) [17]:

 (1),

де Y — ВВП закритої економіки;

C — споживання;

I — інвестиції;

G — державні витрати;

a — додатний емпіричний коефіцієнт;

b — гранична схильність до споживання;

t — гранична податкова ставка.

Прогресивне оподаткування послабляє ефект муль#

типлікатора державних витрат та сприяє стабілізації

рівня зайнятості і випуску. При цьому нижчі податкові

ставки, за інших рівних умов, призводять до зростання

ефекту мультиплікатора [18].

У відкритій економічній системі ефект мультипліка#

тора державних витрат є порівняно меншим, ніж у за#

критій, а основна макроекономічна тотожність включає

функцію чистого експорту (2):

(2),

де   — мультиплікатор державних витрат;

b — гранична схильність до споживання;

t — гранична податкова ставка;

m — гранична схильність до імпортування;

g — додатний емпіричний коефіцієнт.

Мультиплікативний вплив державних витрат зумов#

лений не тільки потенційно високою ефективністю ви#

користання бюджетних коштів, але і властивістю дер#

жавних витрат до створення каскадних ефектів. Так,

збільшення інвестицій за рахунок бюджетних коштів

сприймається інвесторами як сигнал збільшення га#

рантій отримання очікуваного ефекту від інвестицій.

Зміна податків також має мультиплікативний вплив

на економіку (3):

(3).

Ефект податкового мультиплікатора зумовлений

багаторазовою реакцією споживання на одноразову

зміну податків: якщо податки зменшаться на Т, тоді

доход збільшиться на Т, а споживання зросте на b Т,

доход збільшується на b Т і т.д.

Як зазначають українські фахівці, на організацію

фіскальних відносин в системі формування і викорис#

тання державних ресурсів в Україні впливають багато

негативних чинників, зокрема нестабільність та внутрі#

шня суперечність податкового законодавства, високе

податкове навантаження на фонд оплати праці, ухилен#

ня від сплати податків, неефективний розподіл податків

між рівнями бюджетної системи, складність адміністру#

вання, безсистемність та низька ефективність надання

податкових пільг тощо [19, с. 9]. Всі зазначені чинники

не дають змогу повністю реалізувати потенціал фіскаль#

ної політики, що суттєво знижує її ефективність. Орга#

нізація фіскальних відносин у періоди економічних змін

вимагає врахування не тільки базових принципів мак#

роекономіки, але і причини трансформаційних змін, на

певному етапі розвитку економіки держави. Такі вимо#

ги надто ускладнюють визначення напрямів фіскальної

політики, оскільки кожне рішення, прийняте на мак#

рорівні, не завжди може досягти мікрорівня у не ви#

кривленій формі. Для України складність вибору і до#

тримання єдиного вектору фіскальної політики зумовле#

на необхідністю враховувати рекомендації Світового

банку та МВФ, фахівці яких дають рекомендації з ура#

хуванням досвіду економічно розвинених країн, без

уваги до специфіки становлення і розвитку української

державності. Окрім того, цілі фіскальної політики ма#

ють узгоджуватися із функціями податків та бюджету.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналізуючи існуючі наявні підходи, з

урахуванням властивостей державних витрат та по#

датків фіскальний механізм можна визначити як опти#

мальне використання мультиплікаційних ефектів дер#

жавних витрат та податків з метою забезпечення ба#

жаного приросту реального ВВП. З точки зору функц#

іонального змісту фіскальний механізм направлений на

організацію фіскальних відносин, обгрунтування по#

точних заходів втручання в хід формування і викорис#

тання бюджетних коштів. З таких позицій до елементів

фіскального механізму можна віднести розміри ставок

податків, рівень податкового навантаження, обсяг і

структуру бюджетних витрат тощо. На відміну від існу#

ючих підходів зроблено наголос на функціональний

зміст фіскального механізму направленого на органі#

зацію фіскальних відносин, обгрунтування поточних

заходів втручання в хід формування і використання

бюджетних коштів з метою досягнення мети фіскаль#

ної політики.
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