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РОЛЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В РЕГУЛЮВАННІ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Нині Україна долає безпрецедентні виклики, яких раніше не було,

захищаючи територіальну цілісність та цивілізацію вибору, переживаючи

хворобливі прояви криз, що існують та мають системний характер. Для деяких

людей це стає джерелом власного збагачення та набуття статусу. Україна губить

технологічно розвинені галузі - авіабудування, судноплавну та ракетно-

космічний комплекс.

Трудова міграція здобула великих масштабів і обхопила кваліфіковану,

інтелектуальну складову нашого трудового потенціалу. Згідно з польською

статистикою сьогодні в їх країні працює приблизно 1 мільйон 370 тисяч

робітників-мігрантів з України, але, на наш погляд, реальні цифри набагато

вищі. Зважаючи на середній вік українських чоловіків, що працюють у Польщі,

становить 34–35 років, випливає, що це найбільш здібна та активна частина

нашого суспільства [1].

В умовах нестабільності в Україні та економічного спаду, еміграція стає їх

єдиним механізмом виживання, втечею від бідності та безробіття. Як результат,

в Україні фактично не вистачає стратегії розвитку або конкретних цільових

програм (особливо збереження та розвиток трудового потенціалу).

Ще однією проблемою, з якою стикається сучасна Україна, є складна
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демографічна ситуація. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я,

Україна була включена до списку 5 країн з найвищими показниками у 2016 році

(динаміка скорочення населення). Лесото, Сомалі та десь поблизу Україна.

Якщо складна демографічна ситуація супроводжується високим рівнем міграції,

то слід говорити про національну безпеку.

За словами президента Литви, погана ефективність державного

управління, корупція, ментальні деформації в інститутах влади та нездатність

українських політиків об'єднатися - це загрози, які слід розглядати більш

серйозно, ніж загрозу зовнішньої агресії [2].

З огляду на вищевикладене, слід зазначити, що в складних сучасних

умовах, особливе значення для подальшого економічного зростання держави та

її здатності пропонувати все необхідне для покращення обороноздатності

країни, забезпечення гідного рівня життя та сприяння розвитку національного

виробництва, набуття ефективної фіскальної політики держави, як інструменту

регулювання економіки, незалежно від наслідків кризи та циклічних явищ в

економіці.

Тому, питання про роль фіскальної політики України в регулюванні

діяльності економічних одиниць на внутрішньому та зовнішньому ринку, має

велике значення в сучасних умовах та вимагає подальшого обговорення його

наслідків для підвищення ефективності діяльності суб’єктів підприємницької

діяльності.

Слід зауважити, що розробці фіскальної політики, було приділено велику

увагу вітчизняних та зарубіжних науковців, які вивчали проблеми поповнення

державного бюджету і зробили вагомий внесок у вивчення національних

особливостей податкового регулювання у світі, обґрунтовуючи напрями

податкової реформи в Україні та ін. Водночас питання подальшого

використання інструментів бюджетного регулювання в Україні, потребують

розвиток, вивчення та дослідження.

Слід визначити, що фіскальна політика представляє вплив уряду на

економіку через податки, формування обсягу та структури державних витрат
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для забезпечення належної зайнятості, запобігання та обмеження інфляції й

несприятливих наслідків циклічних коливань. Складовою державної фіскальної

політики є податкова політика [3].

Дослідження факторів економічної динаміки та інструментів впливу на

них показує, що протягом кризи, державні заходи повинні бути спрямовані на

стимулювання виробництва, а під час зростання - його зменшити.

Можна зауважити, що спад підприємницької активності триває в період

2014-2017 років. Економічна стагнація доторкнулася практично до всіх галузей

української економіки, тому це масове і складне явище, яке систематично

руйнує вітчизняний економічний потенціал.

Згідно з висновками експертів, у 2018 році очікується подальше зниження

кількості суб’єктів господарювання, яке супроводжуватиметься збільшенням

безробіття та монополізацією економіки. Цю тенденцію може посилити

нестабільне військово-політичне середовище та девальвація національної

валюти [4].

Діагностика фіскальної політики держави свідчить про те, що з огляду на

нинішнє глобальне зниження рівня життя в Україні, скорочення населення та

кількості підприємств, а також припинення їх діяльності, застосовується

політика стримування, яка повинна застосовуватися лише протягом швидкого

зростання економічних показників, яких на жаль у нас немає.

На цій підставі можна підсумувати, що фіскальна політика України

відіграє важливу роль у регулюванні господарської діяльності. Вона повинна

бути побудована відповідно до економічної ситуації в країні і повинна включати

створення правової бази, яка б дозволяла ефективні відносини фіскальної

служби з суб’єктами господарювання незалежно від форми власності.
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ПРИРОДА ФІСКАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ

РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ТА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Природні фінансові проблеми мають таку особливість, яку неможливо

вирішити раз і назавжди. Вони не можуть бути відроджені лише в надзвичайних

ситуаціях (наприклад, війна чи стихійні лиха), несприятливих зовнішніх

потрясінь або просто погіршення економічних умов. Уповільнення необхідних

інституційних та структурних реформ і швидке послаблення фіскальної

дисципліни створюють серйозні фінансові труднощі.

В даний час існують недоліки у фіскальній політиці, які обмежують

економічний та соціальний розвиток України.

Вони включають [1]:

- відсутність стратегічних розробок;

- здійснення часткових, необгрунтованих тактичних заходів, спрямованих

на короткострокові вигоди;


