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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бюджет на всіх його рівнях відіграє ключову роль у

розвитку та процвітанні будь�якої держави, розгортанні

науково�технічного прогресу, досягненні макроеконо�

мічної стабільності та забезпеченні суспільного добро�

буту.
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METHOD OF FORMATION AND TOOLKIT FOR IMPLEMENTATION OF FISCAL POLICY

У статті визначено зміст і роль бюджетно�податкової політики у системі державного управ�
ління. Досліджено стадії формування та реалізації бюджетно�податкової політики. Розглянуто
комплекс умов, що впливають на розробку бюджетно�податкової політики. Окреслено діапа�
зони формування бюджетно�податкової політики — концептуальний (доктрина), перспектив�
ний (стратегія) й поточний (тактика). Узагальнено підходи до класифікації бюджетно�податко�
вої політики за різними ознаками. Досліджено особливості здійснення дискреційної та недис�
креційної (автоматичної) бюджетно�податкової політики за різних макроекономічних умов.
Згруповано й охарактеризовано методи та інструменти реалізації бюджетно�податкової полі�
тики. Визначено роль кадрового забезпечення у проведенні бюджетно�податкової політики.
Проаналізовано правила, що лежать в основі оцінки ефективності бюджетно�податкової по�
літики (обмеження бюджетних доходів, бюджетних видатків, бюджетного дефіциту та держав�
ного боргу). Обгрунтовано умови, що призводять до зміни або коригування бюджетно�подат�
кової політики.

In the article the content and role of fiscal policy in the system of public administration are defined.
The stages of formation and implementation of fiscal policy are investigated. The complex of
conditions affecting the development of fiscal policy is considered. The ranges of fiscal policy
formation are outlined — conceptual (doctrine), perspective (strategy) and current (tactics). The
approaches to the classification of fiscal policy on various grounds are summarized. The peculiarities
of implementation of discretionary and non�discretionary (automatic) fiscal policy in different
macroeconomic conditions are investigated. The methods and instruments for implementation of
fiscal policy are grouped and characterized. The role of personnel support in carrying out the fiscal
policy is determined. The rules that underlie the assessment of the effectiveness of fiscal policy
(restriction of budget revenues, budget expenditures, budget deficit and public debt) are analyzed.
The conditions that lead to changes or adjustments of fiscal policy are substantiated.
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Функціонування бюджету відбувається за допомо�

гою особливих економічних форм — доходів і видатків,

що виражають послідовні етапи перерозподілу вартості

валового внутрішнього продукту, що концентрується у

розпорядженні держави. Доходи бюджету слугують

фінансовою основою держави, а видатки бюджету —
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базою задоволення суспільних

потреб.

Бюджетно�податкова пол�

ітика як важливий елемент сис�

теми державного управління

знаходить своє відображення у

доходних і видаткових статтях

бюджету, у методах формуван�

ня бюджетних доходів і напря�

мах витрачання бюджетних ви�

датків на потреби держави.

За сучасних умов проблема

формування та реалізації бю�

джетно�податкової політики

набуває особливої актуаль�

ності. Адже ефективна бюд�

жетно�податкова політика дер�

жави повинна визначити опти�

мальний рівень податкового на�

вантаження, що забезпечує

максимальний ефект оподатку�

вання, дотримуючись при цьо�

му інтересів держави та плат�

ників податків, а також, з одно�

го боку, найбільш раціонально

оптимізувати бюджетні доходи,

використовуючи належні джерела їх отримання, а з

іншого боку, передбачати обгрунтоване використання

державних видатків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями формування та здійснення бюджетно�

податкової політики в контексті державного управлін�

ня займалося багато зарубіжних і вітчизняних науковців,

серед яких: О. Аленіков, О. Бадрак, В. Бороною, І. Гри�

цюк, В. Дем'янишин, Ю. Іванов, Ю. Ковбасюк, М. Коро�

стелкін, І. Лук'яненко, І. Майбуров, О. Ракул, О. Січняк,

М. Сидорович, Д. Скрипник, О. Теліженко, І Шевченко,

С. Юрій та інші. Незважаючи на численність досліджень,

наразі виникає потреба у якісно нових підходах до роз�

робки та реалізації бюджетно�податкової політики, яка

враховує загальносвітові принципи державного втручан�

ня в соціально�економічні процеси та прагне до досяг�

нення не однієї окремо взятої макроекономічної мети,

а всієї їх суперечливої сукупності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз методики формування та

інструментарію реалізації бюджетно�податкової політи�

ки в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За сучасних ринкових умов господарювання, які ха�

рактеризуються нестабільністю та схильністю до різких

коливань в економіці, що, у свою чергу, може супро�

воджуватися значним зростанням безробіття та

інфляції, роль бюджетно�податкової політики у держав�

ному управлінні фінансами та державному управлінні

загалом зростає. Саме бюджетно�податкова політика є

тією складовою державного управління, що дозволяє,

з одного боку, уникнути різкого спаду економіки під час

кризи, а з іншого боку, не допустити її "перегріву" під

час економічного підйому.

Бюджетно�податкова політика є сукупністю цілей,

завдань, пріоритетів, принципів, стратегічних орієнтирів

і тактичних заходів, які розробляються й реалізуються

органами державної та місцевої влади у сфері держав�

них доходів і витрат з метою забезпечення соціально�

економічного розвитку суспільства та політичної ста�

більності.

Бюджетно�податкова політика передбачає викори�

стання можливостей держави щодо стягнення податків

та витрачання бюджетних коштів для регулювання рівня

ділової активності та вирішення різноманітних суспіль�

них завдань.

Виходячи зі специфіки бюджетних і податкових про�

цедур з урахуванням вимог ефективного й відповіда�

льного державного управління фінансами, вважаємо

за необхідно виокремити чотири стадії формування та

реалізації бюджетно�податкової політики, що відобра�

жено на рисунку 1.

Стадія формування бюджетно�податкової політики

пов'язана із визначенням основних умов і варіантів

(видів) її здійснення, виявленням основних джерел аку�

муляції та напрямів використання бюджетних ресурсів

у коротко� та довгостроковій перспективі з урахуван�

ням цільових орієнтирів і бюджетно�податкової докт�

рини держави за конкретних історичних умов її існуван�

ня.

На думку Юрія С. І. і Дем'янишина В. Г., при форму�

ванні бюджетно�податкової політики необхідно врахо�

вувати певні умови, зокрема [4, с. 24—27]: усі об'єктивні

економічні закони та закономірності розвитку суспіль�

ства; набутий досвід фінансово�економічного розвит�

ку; конкретний етап розвитку суспільства, особливості

внутрішнього та міжнародного становища; позитивний

стадія формування 

Визначення основних умов проведення політики, формулювання цільових орієнтирів і завдань, 
конкретизація доктрини, стратегії і тактики на визначеному історичному етапі розвитку держави, 
вибір виду бюджетно-податкової політики

стадія реалізації 

Вибір і використання бюджетно-податкових методів та інструментів, розвиток кадрової складової 
бюджетно-податкової політики, забезпечення повноти і своєчасності надходжень до бюджетів і 
ефективного й цільового використання бюджетних коштів

стадія оцінки результатів 

Оцінка ефективності вибраної доктрини, стратегії і тактики, аналіз результативності обраних 
методів та інструментів, здійснення організаційних і кадрових висновків щодо якості формування й 
реалізації бюджетно-податкової політики

стадія зміни чи коригування 

Прийняття рішення про докорінні зміни бюджетно-податкової доктрини як визнаної неефективною 
та розробку принципово нової доктрини, стратегії та тактики, чи внесення змін до діючої політики 
шляхом коригування методів та інструментів

Стадії формування та реалізації бюджетно-податкової політики 

Рис. 1. Стадії формування та реалізації
бюджетноGподаткової політики

Джерело: складено автором на основі [1, с. 50; 2, с. 81; 3, с. 38—39].
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досвід зарубіжних країн; комплексний підхід до розроб�

ки і реалізації бюджетно�податкової політики з ураху�

ванням взаємозв'язків з іншими видами економічної

політики держави.

На наш погляд, бюджетно�податкова політика по�

винна формуватися, насамперед, з урахуванням умов,

що склалися у конкретній державі. В Україні до комп�

лексу умов, що впливають на розробку бюджетно�по�

даткової політики, належать [5]:

1) економічні: нестійка макроекономічна ситуація;

високий рівень тіньової економіки; несприятливий діло�

вий клімат; незначні масштаби інвестицій; неефективне

використання конкурентних переваг держави та природ�

них ресурсів; застаріла інфраструктура;

2) адміністративні: неефективне та непрозоре вря�

дування; відсутність послідовної та передбачуваної дер�

жавної політики; низький рівень організації влади та

малоефективне управління суспільним розвитком на

місцевому рівні;

3) політичні: низький рівень комунікації влади із су�

спільством та іншими сторонами, зацікавленими у про�

веденні соціально�економічних реформ; відсутність си�

стемного підходу до боротьби із корупцією; тривале не�

виконання судових рішень; відсутність належної систе�

ми запобігання скоєнню повторних злочинів; відсутність

розуміння потреб у правовій допомозі, тенденцій та

пріоритетності таких потреб;

4) соціальні: неефективність системи охорони здо�

ров'я; невисока якість освіти; відсутність адресного

підходу в існуючій системі соціальної підтримки; низь�

ка якість та ефективність послуг системи соціального

захисту населення; недостатній рівень патріотизму;

відсутність можливостей і підтримки для самореалізації

в культурній сфері та спорті;

5) безпекові: постійна військова загроза; погіршен�

ня соціально�економічного стану східних регіонів унас�

лідок військового конфлікту; проведення Російською

Федерацією антиукраїнської інформаційної кампанії,

незначна за своїми масштабами наявність об'єктивної

та актуальної інформації про Україну у світовому інфор�

маційному просторі; низька продуктивність у сфері

підтримання громадського порядку, безпеки дорож�

нього руху, міграції, недостатній рівень кіберзахисту ін�

формаційно�телекомунікаційних систем, об'єктів кри�

тичної інфраструктури; зниження спроможності щодо

ефективного реагування на надзвичайні ситуації техно�

генного та природного характеру.

Погоджуємось із Січняк О.О., що формування бюд�

жетно�податкової політики охоплює три горизонти дер�

жавного управління: ціннісний або концептуальний, який

передбачає визначення бюджетно�податкової доктри�

ни; стратегічний, що полягає у обгрунтуванні бюджет�

но�податкової стратегії; тактичний, який охоплює роз�

робку бюджетно�податкової тактики [6, с. 120—121].

Бюджетно�податкова доктрина є цілісною концеп�

цією, систематизованим вченням, завершеним комплек�

сом наукових пояснень, взаємопов'язаних і взаємоза�

лежних між собою об'єктивних і суб'єктивних засад

організації бюджетно�податкових відносин у державі,

що знаходить відображення у державному документі на

тривалу перспективу. Наразі в Україні такого докумен�

ту на законодавчому рівні не ухвалено. Натомість до�

слідницька команда провідних українських університетів

розробила Доктрину збалансованого розвитку: Украї�

на 2030, що формулює стратегічні й тактичні задачі еко�

номічного прориву України та механізми їх досягнення

в контексті мегатрендів світового розвитку, виходячи з

концепції людиноцентризму [7, с. 4]. Зазначений доку�

мент може стати інформаційною базою для вітчизня�

них законотворців у розробленні насамперед норматив�

но�правової бази формування й реалізації політики зба�

лансованого розвитку України, зокрема й бюджетно�

податкової політики.

Бюджетно�податкова стратегія відображає цілісну

систему заходів держави, спрямованих на реалізацію

перспективних завдань і пріоритетів довготривалої бюд�

жетно�податкової політики. Бюджетно�податкова стра�

тегія повинна бути складовою економічної стратегії та

співвідноситись із іншими державними стратегіями (полі�

тичною, соціальною, гуманітарною, військовою тощо).

Нині в Україні основним стратегічним документом є

Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020" [8], в якій

у межах векторів розвитку, безпеки, відповідальності

та гордості відображаються і окремі елементи бюджет�

но�податкової політики.

Бюджетно�податкова тактика охоплює сукупність

адаптивних заходів, спрямованих на реалізацію поточ�

них завдань і пріоритетів короткострокової бюджетно�

податкової політики. Вона знаходить своє відображен�

ня у щорічних посланнях Президента України до Вер�

ховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє стано�

вище України", в Основних напрямах бюджетної пол�

ітики на відповідний рік, у статтях доходів і видатків

Закону України "Про Державний бюджет України на

відповідний рік", у різноманітних національних і міжна�

родних нормативно�правових актах з бюджетно�подат�

кових питань.

Юрій С.І. і Дем'янишин В.Г. зазначають, що страте�

гія формується зазвичай під впливом політико�ідеолог�

ічних засад, тоді як тактика безпосередньо залежить від

дій держави та може бути самостійною. У цьому разі

тактика гальмує стратегію або її обмежує, спричиняєть�

ся до неузгодженості у діях окремих інститутів держав�

ної влади, державного управління та місцевого само�

врядування [4, с. 23].

Виділені горизонти державного управління підкрес�

люють взаємозв'язок бюджетно�податкової політики із

політикою держави у різні часові періоди, дозволяючи

забезпечити при її реалізації узгодженість з останньою.

На стадії формування бюджетно�податкової політи�

ки визначаються види її здійснення відповідно до конк�

ретних умов розвитку держави. У науковій літературі

виокремлюють різні види бюджетно�податкової політи�

ки. Так, Ракул О.В. за складом розрізняє політику у

сфері доходів і політику у сфері видатків [9, с.162—

163]. Січняк О. О. за базовим пріоритетом побудови

виділяє дохідну, витратну, контрольно�регулюючу та

комбіновану політику [6, с.120]. Теліженко О.М. і Боро�

нос В.Г. залежно від спрямованості виокремлюють сти�

мулюючу (експансіоністську) та стримуючу (рестрик�

ційну) політику [10, с. 37]. Лук'яненко І. та Сидорович М.

залежно від фази економічного циклу розрізняють про�

циклічну та контрциклічну політику [11, с. 24]. Проте

більшість науковців поділяють бюджетно�податкову
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політику за ступенем державного впливу на дискрецій�

ну та недискреційну (автоматичну).

Дискреційна бюджетно�податкова політика засто�

совується у разі виникнення необхідності подолання

прецесійного розриву (розриву від сукупним попитом і

пропозицією) на будь�якій фазі економічного циклу.

Так, при дискреційній бюджетно�податковій політиці

для стимулювання сукупного попиту в період економіч�

ного спаду утворюється дефіцит державного бюджету

(внаслідок збільшення державних видатків або знижен�

ня податків), а, відповідно, у період економічного підне�

сення цілеспрямовано створюється бюджетний надли�

шок (профіцит) [12, с. 17]. Коли рецесійний розрив є

незначним або взагалі відсутній, стимулювання сукуп�

ної пропозиції шляхом здійснення державних видатків

із метою збільшення сукупного попиту є недоцільним,

оскільки викликає інфляцію.

Недискреційна (автоматична) бюджетно�податкова

політика передбачає автоматичну зміну рівня зайнятості,

обсягів виробництва і темпів інфляції внаслідок дії ав�

томатичних стабілізаторів економіки в умовах цикліч�

них коливань сукупного доходу. Автоматичні стабіліза�

тори дозволяють зменшити амплітуду циклічних коли�

вань рівня зайнятості та виробництва, не вдаючись до

безпосереднього втручання держави. Такими автома�

тичними стабілізаторами (або регуляторами) в економіці

є прогресивне оподаткування, трансфертні платежі на�

селенню та споживчі витрати домогосподарств. У фазі

економічного піднесення при збільшенні сукупної про�

позиції податкові надходження до бюджету автоматич�

но зростають, а трансфертні платежі з бюджету авто�

матично знижуються. Це зменшує особисті доходи, ско�

рочує споживчі витрати та сукупний попит загалом. У

підсумку бюджетний надлишок (профіцит) зростає, а

надмірне розширення економіки й інфляція стримують�

ся. У фазі економічного спаду при зниженні сукупної

пропозиції податкові надходження до бюджету автома�

тично скорочуються, а трансфертні платежі населенню

зростають. У результаті збільшується бюджетний де�

фіцит, але одночасно зростає сукупний попит, що об�

межує глибину спаду. Отже, автоматичні зміни подат�

кових надходжень і державних видатків хоча й мають

стабілізуючий вплив, але не можуть повністю усунути

макроекономічну нестабільність, адже автоматичні

стабілізатори лише зменшують, а не нівелюють вплив

податків і державних видатків на економіку.

Стадія реалізації бюджетно�податкової політики

передбачає вибір і використання бюджетно�податкових

методів та інструментів, розвиток кадрової складової

бюджетно�податкової політики, забезпечення повноти

і своєчасності бюджетних надходжень і ефективного й

цільового використання бюджетних видатків.

Методи бюджетно�податкової політики, як і мето�

ди будь�якого впливу держави на соціально�економічні

процеси, можна розділити на три групи:

1) правові — включають розроблення нормативно�

правового забезпечення з метою створення єдиних для

усіх економічних суб'єктів умов стягнення податкових і

неподаткових платежів, а також використання бюджет�

них коштів;

2) адміністративні — полягають у встановлені по�

рядку застосування та проведення заходів контролю за

дотриманням законодавчо закріпленого порядку стяг�

нення платежів до бюджету та здійснення бюджетних

асигнувань, а також передбачають застосування усіх

видів відповідальності за порушення норм бюджетно�

податкового законодавства;

3) економічні — передбачають застосування еконо�

мічних стимулюючих або стримуючих заходів з метою

досягнення макроекономічної стабільності на різних

фазах економічного циклу та забезпечення суспільно�

го добробуту.

Проведення бюджетно�податкової політики перед�

бачає використання бюджетно�податкових інстру�

ментів, які забезпечують досягнення цілей соціально�

економічного розвитку держави.

ІНСТРУМЕНТИ БЮДЖЕТНО-
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Податкові 

Доходні 

Податки і збори 
Фінансові санкції 

Адміністрування податків

Митні збори 
Орендна плата 

Видаткові Боргові 

Поточні видатки 
Капітальні видатки 
Державні закупівлі 

Трансферти 

Державний кредит 
Державні гарантії 

Бюджетні 

Джерело: складено автором самостійно.

Рис. 2. Інструменти бюджетноGподаткової політики
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Бюджетно�податкові інструменти відображають і

регулюють дві взаємопов'язані і взаємообумовлені сто�

рони бюджетно�податкової політики держави: податко�

ву, що включає інструменти, за допомогою яких чинить�

ся вплив на систему оподаткування та податкові надход�

ження до бюджету, а також бюджетну, які включає

інструменти, за допомогою яких здійснюється вплив на

неподаткові надходження до бюджету, витрачання бюд�

жетних коштів і бюджетний дефіцит. Структура інстру�

ментів бюджетно�податкової політика нами узагальне�

на та відображена на рисунку 2.

Погоджуємося з Грицюк І.В., що важливою умовою

використання фіскальних інструментів є те, що вони

повинні взаємоузгоджуватися між собою в часі, щоб дія

одного інструмента не порушувала позитивну дію іншо�

го, щоб не виникав конфлікт у процесі їх застосування

[13, с. 147—148].

Здійснення бюджетно�податкової політики перед�

бачає постійний розвиток її кадрової складової. Останнє

полягає у проведенні низки заходів щодо підвищення

ефективності кадрового забезпечення бюджетно�по�

даткової політики. Зокрема у таких напрямах: форму�

вання та використання інтелектуального потенціалу дер�

жавного управління бюджетно�податковою сферою;

укомплектування відповідних кадрів на професійній

основі з врахуванням їх можливостей і здібностей з

метою їх подальшого раціонального використання. Для

цього пропонується розробити на офіційному рівні

алгоритм прийняття державними службовцями рішень

управлінського характеру, що надасть можливість

мобільно реагувати на зміни в процесі суспільного роз�

витку, забезпечувати оптимальний варіант реалізації

стратегії державного управління в площині бюджетно�

податкової політики [14, с. 28].

Безпосередня реалізація бюджетно�податкової пол�

ітики відбувається під час виконання бюджету, яке пе�

редбачає повне та своєчасне надходження всіх передба�

чених на відповідний бюджетний період податкових та

неподаткових доходів бюджету та розподіл зібраних (на�

явних) бюджетних коштів між їх одержувачами, внаслі�

док чого і здійснюється заплановане фінансування діяль�

ності держави та органів місцевого самоврядування.

Стадія оцінки результатів бюджетно�податкової

політики передбачає оцінку її ефективності. Ефективна

бюджетно�податкова політика використовує таку су�

купність методів та інструментів, що дозволяє сформу�

вати доходи бюджету у необхідному обсязі та не спро�

вокувати при цьому неконтрольоване зростання бюд�

жетного дефіциту. Неефективна бюджетно�податкова

політика передбачає таке формування бюджетних до�

ходів і здійснення видатків, що призводить до кумуля�

тивного збільшення бюджетного дефіциту, яке за умо�

ви відсутності мкроекономічної стабільності може при�

звести до дефолту держави.

Ефективність бюджетно�податкової політики ба�

зується на дотриманні бюджетно�податкових правил,

які, як зазначає Скрипник Д.В., являються офіційно

встановленими обмеженнями на певні фіскальні показ�

ники (індикатори) — величина бюджетних доходів, ве�

личина бюджетних видатків, масштаби дефіциту бю�

джету, рівень державного боргу. Бюджетно�податкові

правила як критерії ефективності бюджетно�податко�

вої політики встановлюються з метою: забезпечення

макроекономічної стабільності, підвищення довіри до

бюджетно�податкової політики держави та полегшен�

ня тягаря державного боргу, забезпечення довгостро�

кової стійкості (збалансованості) бюджетно�податкової

політики, вирівнювання бюджетно�податкової політики

у межах міжнародної інтеграції, зниження процикліч�

ності бюджетно�податкової політики [15, с. 8].

До бюджетно�податкових правил належать:

1. Правила обмеження бюджетних доходів, які ре�

гулюють режим фіскального навантаження на еконо�

міку (рівень оподаткування).

2. Правила обмеження бюджетних видатків, що об�

межують загальні видатки або видатки певного виду, на�

приклад, на кінцеве споживання державного сектора.

3. Правила обмеження бюджетного дефіциту, які

таргетують змінні, що впливають на обсяг державного

боргу, але знаходяться під безпосереднім контролем

фіскальної влади, такі як доходи і видатки бюджету.

4. Правила обмеження державного боргу, що вста�

новлюють гранично допустимий обсяг державного бор�

гу, зокрема по відношенню до ВВП держави.

Стадія зміни чи коригування бюджетно�податкової

політики передбачає адаптацію бюджетно�податкової

доктрини, стратегії та тактики відповідно до зміни соці�

ально�економічних умов, особливо у випадках посилен�

ня ризиків розбалансування доходної та видаткової час�

тин бюджету. Якщо формування бюджетних доходів стає

невідповідним можливостям розвитку економіки, що при�

зводить до зростання бюджетного дефіциту та необхід�

ності досягнення рівноваги шляхом подальшого нарощу�

вання державного боргу, тоді виникає необхідність зап�

ровадження коригуючих заходів бюджетно�податкової

політики або повного її переформатування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, бюджетно�податкова політика прово�

диться у чотири стадії: стадія формування, стадія реа�

лізації, стадія оцінки результатів, стадія зміни чи кори�

гування. Зазначені стадії циклічно повторються, що обу�

мовлено мінливістю зовнішнього й внутрішнього сере�

довища та необхідністю приведення бюджетно�подат�

кової політики до нових умов. На практиці зазначені

стадії важко розмежувати, адже вони накладаються

одна на одну. Проте виділення стадійності проведення

бюджетно�податкової політики дозволяє поглибити

теоретичні та практичні розробки у сфері її формуван�

ня, а їх подальша практична імплементація дозволить

підвищити ефективність реалізації бюджетно�податко�

вої політики у подальшій перспективі, що набуває особ�

ливої актуальності для України на сучасному етапі роз�

витку.
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