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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО  
ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
Необхідність забезпечення економічного 

зростання в Україні зумовлює підвищену увагу 
фахівців до проблематики дослідження ефекти-
вності чинного господарського механізму, по-
шуку нових варіантів модернізації та модифі-
кації його блоків та компонентів. Зокрема, при-
вертає увагу недостатній рівень теоретичної 
розробленості питань, пов’язаних із природою 
фінансового механізму господарювання, який 
координує, інтегрує, диференціює, консолідує, 
регламентує, мотивує дії господарюючих 
суб’єктів. А хиткість теоретичних основ фор-
мування фінансової складової господарського 
механізму ускладнює проведення ефективної 
державної макроекономічної політики. 

На нашу думку, в сучасних умовах дослі-
дження проблем конструювання оптимальних 
фінансових взаємозв’язків у вітчизняному на-
родному господарстві з необхідністю вимагає 
комплексного підходу щодо врахування двох 
чинників. По-перше, оскільки стратегічним ве-
ктором розвитку для нашої країни визначений 
рух в напрямку ЄС, орієнтація на фінансові ме-
ханізми цього інтеграційного об’єднання дає 
можливість прискорити розбудову і налаго-
дження сучасного інструментарію державного 
впливу на економічні і соціальні процеси. По-
друге, численні приклади провалів спроб «пе-
ресадити» на грунт постсоціалістичної реаль-
ності успішну в інших умовах політику вима-
гають від дослідників врахування джерел, сти-
мулів, рушійних сил та тенденцій, які хоча і 
неможливо безпосередньо спостерігати, але які 
лежать в основі реальних подій у сфері фінан-
сових відносин, управляють ними або полег-
шують їх існування, виходячи із загальних та 
національно-специфічних рис тієї чи іншої кра-
їни. Йдеться про інституціональне середовище, 
тобто сукупність фундаментальних політичних, 
правових та соціальних правил і норм, у межах 
яких здійснюється фінансово-економічна дія-
льність, і яке виступає важливим елементом 
концепції модернізації вітчизняного фінансово-
го механізму. 

У цьому контексті можливо говорити про 
методологічний плюралізм і необхідність адек-
ватної трансформації методології і вдоскона-
лення інструментарію аналізу фінансової сфе-
ри. Зазначимо, що фінансова сфера в ринковій 
економіці є складною конструкцією. Вона 

складається з суб’єктів фінансових відносин і 
механізмів, які забезпечують формування і вза-
ємопристосування наявних фінансових ресурсів 
і потреб у них господарюючих суб’єктів. Разом 
із тим фінансова система визначається дослід-
никами і у вузькому розумінні, як організм, що 
включає єдиного суб’єкта – державу і її діяль-
ність у сфері управління власними коштами і 
регулювання поведінки решти учасників фінан-
сового аспекту економічного життя. У даній 
статті увага сконцентрована на другому варіан-
ті підходу. 

Узагальнення сучасних теоретико-мето-
дологічних підходів щодо вдосконалення дія-
льності держави як суб’єкта і регулятора фі-
нансової сфери ґрунтується на працях О.Ва-
силика [3], Р.Габбарда [4], І.Луніної [16], 
Р.Масгрейва [2], аналізу впливу інституціона-
льного середовища на результати цієї діяльнос-
ті – на працях Д.Норта [10], В.Зимовця [6,7], 
А.Олейника [11], В.Полтеровича [13], А.Ради-
гіна, Р.Ентова [15], чинних фінансових механі-
змів у країнах ЄС – на роботах П.Буряка [1], 
О.Гнаткевича [5], В.Козюка [8]. 

Мета даної статті – окреслити методоло-
гічні підходи до аналізу проблеми запрова-
дження в Україні фінансових механізмів Євро-
союзу, яка ґрунтується на неоінституціональній 
теорії. 

Україна, починаючи з кінця ХХ ст., неод-
норазово заявляла про своє бажання інтегрува-
тись до ЄС. Але для реалізації цього прагнення 
потрібно виконати низку вимог, зокрема ті, які 
передбачені Маастрихтськими критеріями, се-
ред яких – рівень заробітної плати, інфляції, 
дефіцит державного бюджету та інші, які рег-
ламентують мінімальні стандарти суспільного 
добробуту. Для їх досягнення Україні необхід-
но вдосконалити чинні фінансові механізми, за 
допомогою яких здійснюється вплив держави 
на соціально-економічний розвиток.  Як відо-
мо, однією з основних тенденцій розвитку сис-
теми державних фінансів країн ЄС на сучасно-
му етапі є перетворення в довгостроковому пе-
ріоді доходної (а не видаткової) частини бю-
джету, насамперед податків, у найважливіший 
інструмент фінансового впливу на економіку. 
Тому трансформація податкової системи в  
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Україні є важливою передумовою її подальшої 
європейської інтеграції.  

Останній проект концепції реформування 
податкової системи України підготовлений 
урядом В.Януковича [14]. У ньому критично 
зазначається, що, на відміну від країн ЄС, дію-
ча податкова система України не стала інстру-
ментом підвищення конкурентоспроможності 
держави, і не сприяла зростанню економічної 
активності суб’єктів господарювання.  

Бюджетно-фінансові механізми країн ЄС 
як орієнтир реформування податкової системи 
України представляють інтерес не тільки в кон-
тексті євроінтеграційного розвитку нашої краї-
ни. Фінансова політика передових країн Захід-
ної Європи є цікавою для України ще й з тих 
міркувань, що вона переживає сьогодні важли-
вий і непростий період реформування, спричи-
неного необхідністю підняти конкурентоспро-
можність економіки цього традиційно високо-
продуктивного макрорегіону. Фахівці виділя-
ють декілька напрямків модернізації податко-
вого впливу на економіку в передових країнах 
ЄС: 

1) зниження податкових ставок з одно-
часним скороченням податкових пільг з метою 
стимулювання економіки і забезпечення ефек-
тивного розподілу ресурсів; 

2) зменшення прогресивності і перехід 
до помірно пропорційного оподаткування до-
ходів; 

3) підвищення ролі непрямих податків 
згідно з концепцією їх нейтральності для еко-
номічного зростання; 

4) регулювання зовнішніх ефектів, на-
приклад стимулювання споживання екологічно 
чистіших видів палива; 

5) стимулювання окремих пріоритетних 
секторів економіки, зокрема малого бізнесу, 
внутрішньофірмових досліджень і розробок, а 
також створення пільгових ощадних схем [17, 
С.56-57]. 

Порівняємо ці напрямки з основними за-
вданнями податкової реформи в нашій країні, 
які оприлюднені в проекті концепції реформу-
вання податкової системи України: 

1) удосконалення інституціонального се-
редовища оподаткування, сприятливого для 
реалізації принципу рівності всіх платників пе-
ред законом, відповідального ставлення плат-
ників до виконання своїх податкових зо-
бов’язань;  

2) запровадження інноваційно-інвес-
тиційних преференцій; 

3) підвищення фіскальної ефективності 
податків за рахунок розширення податкової ба-

зи, покращення адміністрування, зменшення 
масштабів ухилення від сплати податків, фор-
мування доходів бюджетів усіх рівнів та дер-
жавних цільових фондів, виходячи з проведен-
ня збалансованої бюджетної політики на серед-
ньострокову перспективу; 

4) поетапне зниження податкового наван-
таження на платників; 

5) зменшення частки податків у витратах; 
6) гармонізація податкового, валютного, 

митного-тарифного, зовнішньоекономічного та 
цивільного законодавства; 

7) зменшення кількості контролюючих 
органів з одночасним створенням єдиних пра-
вил контролю за нарахуванням та сплатою по-
датків; 

8) забезпечення проведення легалізації 
доходів та майна, отриманих з порушенням по-
даткового законодавства. 

Відзначаючи однакову стратегічну спря-
мованість податкових реформ у провідних кра-
їнах ЄС та Україні, націлену на зниження пода-
ткових ставок, посилення ролі непрямих подат-
ків у формуванні доходів бюджету, зменшення 
податкового навантаження на виробництво та 
підвищення навантаження на природні ресурси 
(зростання ролі рентних платежів) тощо, звер-
немо увагу і на особливі зусилля українських 
владних структур щодо удосконалення інсти-
туціонального середовища оподаткування.  

Це відповідає теоретичному положенню 
Д.Норта, що функціонування будь-якої сфери 
економіки визначається природою її інституці-
ональної основи, яка складається з комплексу 
взаємозалежних правил і неофіційних обме-
жень. На його погляд, без зміни традиційної 
інституціональної моделі окремі специфічні 
трансформації офіційних або неофіційних об-
межень, звичайно, можуть змінити ситуацію, 
але здебільшого неспроможні повернути рух 
суспільства на нову траєкторію розвитку [10, 
C.129].  

Фахівці застерігають: навіть за умови, що 
в процесі підготовки реформ їх виконавці усві-
домлюють значення інституціонального сере-
довища, вони постійно недовраховують склад-
ність інституціональних систем. Внаслідок чого 
випускаються з уваги дві обставини: по-перше, 
інститути пов’язані між собою і, по-друге, їх 
склад є принципово неоднорідним. Перша об-
ставина обумовлена тим, що інститути не є ізо-
льованими один від іншого. Правила, які регу-
люють суміжні сфери, тісно переплітаються, 
внаслідок чого неможливо «підтягнути» один 
сектор, не торкаючись іншого, або проводити 
серйозні зміни в одній сфері, не передбачаючи 



                                   Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 31- 2 
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

192 

наслідків у суміжних. Обставина щодо неодно-
рідності інститутів пов’язана з тим, що крім 
правил поведінки, які регламентують певні дії 
господарюючих суб’єктів, існують групи пра-
вил, які визначають механізм їх підтримки і 
примушування у разі необхідності до їх вико-
нання [9, C.9].  

Підтвердженням чому може бути і досвід 
України щодо податкового реформування. Іс-
нуюча в нашій країні система формування дер-
жавних доходів була сформована в умовах ви-
соких соціальних зобов’язань держави, внаслі-
док чого характеризується переважно фіскаль-
ними ознаками і віддзеркалює недосконалість 
та суперечності перехідної економіки. Ринкова 
трансформація економіки в Україні супрово-
джувалась неодноразовими намаганнями удо-
сконалити податкову систему. Як правило, такі 
спроби обмежувались запровадженням окремих 
законодавчих актів та були недостатньо адеква-
тними стану економіки, що характеризується 
структурними диспропорціями, суттєвими об-
сягами тіньових оборотів, платіжною кризою. 

Це ще раз доводить актуальність теоре-
тичних пошуків у справі модернізації вітчизня-
ного фінансового механізму, які б враховували 
не тільки позитивну практику інших країн, але 
й важливість інституціонального середовища 
для її ефективного впровадження і функціону-
вання. 

Російський дослідник Ю.М.Осипов у 
1994 р. запровадив у концепцію економічного 
механізму країни структурний склад економіч-
ного інституту і визначив його як суспільну си-
стему «господарюючих суб’єктів з притаман-
ними їм механізмами господарювання і прита-
манними всій системі суспільними господар-
ськими інститутами, які регулюють діяльність 
господарських суб’єктів» [12, C.61]. Він під-
креслює, що будь-яке суспільство має інститу-
ціональне облаштування, що означає наявність 
у суспільстві різного роду закладів, установ, 
формувань (інститутів), які забезпечують орга-
нізацію суспільства, його життєдіяльність. Гос-
подарство, маючи інституціональне оформлен-
ня (господарювання – інститут, підприємство – 
інститут, обмін благами – інститут), зазнає 
впливу всього оточуючого його інституціона-
льного середовища. Функціонуючи і розвиваю-
чись, діючи і взаємодіючи в контексті наведе-
них в даній концепції господарських інститутів 
суспільства, економічні суб’єкти безпосередньо 
впливають на зміни, що відбуваються в еконо-
мічній системі. 

Аналогічним чином спробуємо «вбудува-
ти» у концепцію фінансового механізму інсти-

туціональну складову. Ми розглядаємо фінан-
совий механізм у широкому та вузькому зна-
ченнях. У широкому розумінні ця категорія ре-
презентує системне узагальнення сукупності 
способів організації фінансових відносин у су-
спільстві з метою забезпечення сприятливих 
умов для економічного та соціального розвит-
ку. Фінансовий механізм у широкому розумінні 
складається із низки конкретних спонукальних 
інструментів, комбінацій між господарюючими 
суб’єктами, а також господарюючими суб’єк-
тами та регулюючими інститутами, кожна з 
яких – це окремий фінансовий механізм у вузь-
кому розумінні цього терміну. Фінансовий ме-
ханізм – це господарюючі суб’єкти та регулю-
ючі інститути, які володіють власним механіз-
мом поведінки у фінансовій сфері, де взаємодія 
цих суб’єктів обумовлюється перебуванням їх у 
суспільстві, на основі формування загальних 
правил поведінки, норм, суспільно закріплених 
імперативів, стійких зразків дій тощо. Виходя-
чи з цього координуються і підпорядковуються 
інституціональні функції суб’єктів. 

Необхідність виділення інституціональ-
ної складової фінансового механізму також 
обумовлюється потребою виявлення організа-
ційної системи запровадження інституціональ-
них норм у процес життєдіяльності господа-
рюючих суб’єктів. Структурно інституціональ-
ний економічний механізм є невід’ємною час-
тиною фінансового механізму, який забезпечує 
відтворення правил у сфері фінансових відно-
син, адекватних проявам зовнішнього середо-
вища. Це, насамперед, спосіб встановлення по-
рядку, який стабілізує економічну структуру, 
контролює наслідування загальноприйнятим 
нормам поведінки у фінансовій сфері. За умови 
зміни чинників і умов діяльності структура і 
межі інституту, норми, правила, угоди, контра-
кти, договори постійно і безперервно перегля-
даються. Таким чином, інституціональна скла-
дова фінансового механізму – це особливий 
спосіб процесу перманентного формування і 
трансформації фінансового сектора. 

Інституціональний механізм як функціо-
нальна підсистема, блок фінансового механіз-
му, створюючи організаційно-нормативні умо-
ви стабільної роботи суб’єктів економіки у 
сфері фінансів, законодавчо закріплюючи еко-
номічні відносини, що складаються, сприяє 
ефективній реалізації поставлених державою 
цілей і завдань. 

Інституціональні механізми доцільно за 
типологічною ознакою визначити спираючись 
на різні способи розподілу ресурсів – механізм 
цінової координації та ієрархічний механізм, 
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коли для розподілу ресурсів використовується 
влада. У процесі кризи, біфуркації і переходу 
господарської системи від одного способу роз-
поділу до іншого інституціональний механізм 
також трансформується. Всередині цих видів 
інституціональні механізми теж можуть моди-
фікуватись, інтегруватись і диференціюватись у 
різні різновиди, які зберігають у своїй основі 
загальні для способу істотні риси.  

Модифікація і диференціація інституціо-
нальних механізмів пов’язані із складом, струк-
турою, функціями, функціонуванням, станом і 
контурами господарської системи, а також із 
впливом її середовища, злиттям з іншими сис-
темами. До розвитку виявляються здатними 
лише системи, які перебувають у стані нестій-
кості. Якщо в системі все є стабільним, то змі-
ни не відбуваються, і, відповідно, розвиток від-
сутній. Але нестабільні системи для направле-
ного розвитку мають бути спроможними орга-
нізувати себе, їх інституціональне середовище 
має передбачати досить чіткі «правила щодо 
зміни правил», принаймні для передбачуваних 
змін. Разом із тим чинне інституціональне ото-
чення має включати господарські механізми (у 
звичайних умовах насамперед ринкові), спро-
можні здійснити такі зміни [15, C.18]. Крім то-
го, щоб система могла самоорганізуватись, во-
на повинна бути відкритою. В.Зимовець вказує, 
що відкритість фінансової системи країни озна-
чає привнесення сучасних технологій (фінансо-
вих інновацій) та нових стандартів відносин 
(інституціональний аспект модернізації) [7, 
C.24]. 

Проблема формування нових інститутів є 
особливо актуальною для України в сучасних 
умовах в контексті євроінтеграційного руху. До 
проблем формування нових інститутів можливо 
віднести: 

– міжсистемне перенесення інститутів 
(запозичення, «трансплантація», імітація тощо); 

– трансформацію, модифікацію, модерні-
зацію власних інституціональних форм фінан-
сової системи; 

– інституціональне проектування й інно-
вації, інституціональну імпровізацію господа-
рюючих суб’єктів у сфері фінансів. 

Проблема міжсистемного перенесення 
інституціональних форм одержала своє теоре-
тичне осмислення в роботах російського дослі-
дника В.М.Полтеровича, який розвинув теорію 
інституціональної «трансплантації», яка розу-
міється як «процес запозичення інститутів, 
сформованих в іншому інституціональному се-
редовищі», в напрямку з більш розвинутої гос-
подарської системи до менш розвинутої з ме-

тою прискорення інституціонального розвитку 
останньої [13, C.24].  

Внаслідок відсутності прав власності на 
продукти суспільних технологій імітація інсти-
туціональних форм є безкоштовною, більш то-
го – розвинуті країни готові оплатити витрати 
на «трансплантацію» своїх інститутів. Адже 
інституціональна подібність країн полегшує 
економічні контакти, розширює для розвинутої 
країни ринкові межі, полегшує контакти. Тут 
має місце явище так званого «парадоксу пере-
дачі», зміст якого зводиться до того, що в ре-
зультаті передачі альтернативної суспільної 
технології «донор» може виграти за рахунок 
«реципієнта». При цьому система-імпортер 
одержує інститути, які довели свою ефектив-
ність у справі забезпечення економічної взає-
модії, і звільняється від необхідності пошуку 
оптимальної інституціональної структури ме-
тодом спроб і помилок. Але необхідною умо-
вою «імпорту» інститутів, на відміну від 
трансформації власного інституціонального 
середовища, є наявність політичної волі для 
здійснення революційних перетворень у країні-
імпортері.  

Альтернативою міжсистемному перене-
сенню інститутів є модернізація і модифікація 
власних інститутів, притаманних саме цій гос-
подарській системі, наприклад, за рахунок по-
будови «ланцюгів» проміжних інституціональ-
них форм і допоміжних організацій для ціле-
спрямованого розвитку у визначеному напрям-
ку. Перевага цього варіанту у формуванні но-
вих інститутів полягає в тому, що виключається 
період адаптації, і відповідно, мінімізується ві-
рогідність виникнення дисфункцій. Крім того, 
виключається ймовірність відторгнення інсти-
туту, оскільки модифікація і модернізація здій-
снюються за рахунок відносно незначних змін. 

Для «перевірки» запланованих інституці-
ональних змін на продуктивність потрібен ком-
плексний, системний аналіз, який би дав відпо-
віді на наступні запитання: 

– яким є фактичний стан справ у тій сфері 
економічної діяльності, куди передбачається 
«імпортувати» новий для неї інститут. Іншими 
словами – що представляє собою об’єкт інсти-
туціональних перетворень; 

– якими методами можливо виміряти ха-
рактеристики і параметри об’єкта перетворен-
ня, які не влаштовують суб’єкт, що ініціює ін-
ституціональні зміни. Які саме з цих методів та 
схем взаємодії передбачається реалізувати в 
межах розроблюваного варіанту інституціона-
льних змін; 

– хто з економічних агентів виявиться за-
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лученим до нової схеми взаємодії; 
– яка інформація потрібна цим агентам 

для приєднання до нової схеми взаємодії. Яким 
чином їм буде доводитись інформація щодо ін-
ституціональних перетворень; 

– які мотиви приєднання до нової схеми 
економічних агентів, їх  переваги і втрати від 
участі у розроблюваній схемі; 

– які попередні дії потрібно здійснити для 
забезпечення дій відповідних суб’єктів згідно з 
розроблюваною схемою. 

Інституціональне планування, таким чи-
ном, виступає як свідома діяльність, спрямова-
на на організацію нових інститутів. При цьому 
вкрай важливим для одержання позитивного 
результату від інституціональних змін є перед-
бачення максимальної захищеності від проти-
дій економічних агентів, які, ймовірно, мати-
муть збитки від нововведень. Для чого потріб-
но передбачити систему стимулів, яка відпові-
дає інтересам економічних агентів і не супере-
чить цілям держави.  

У межах процесу послідовної інновації 
запланованих інституціональних форм, на дум-
ку дослідників, може бути передбачена стадія 
апробації та інкубації. Саме на цій стадії доці-
льно формувати структуру і інфраструктуру 
створюваного інституту, можливо локальну, 
яка б дозволила прискорити і полегшити про-
цедуру «вживлення» до господарського середо-
вища. На результативність планування істотний 
вплив здійснює міра ефективності інституціо-
нального супроводження економічної політики, 
комплекс реально діючих інститутів, які відпо-
відають її цілям і завданням, а також забезпе-
чують її проведення. 

Проте поряд із позитивними сторонами 
інституціонального планування, існують і нега-
тивні моменти, на яких наголошують дослідни-
ки. Так, на думку  В. Зимовця, формування 
ефективного фінансового сектора в країні є 
тривалим у часовому вимірі і вимагає інститу-
ціоналізації позитивного досвіду відносин у 
площині «фінансовий сектор – реальний сек-
тор». На противагу цьому нормативний підхід 
до формування фінансового сектора (за зада-
ним сценарієм) визнається ним як малоефекти-
вний. Зазначені положення дозволяють вироби-
ти важливі практичні рекомендації, зокрема, 
слід звернути увагу на положення про не-
прийнятність концепції «кращої практики» під 
час проектування будь-яких інститутів [7, 
C.20]. 

На завершення зазначимо, що в Україні, 
незважаючи на започатковане з 2000 р. еконо-
мічне зростання, інституціональна структура 

залишається малозміненою, якій притаманні всі 
характеристики системи перехідного періоду. 
Особливістю ж будь-якої перехідної економіки 
є процес руйнування старого інституціонально-
го фундаменту, тобто основних, базових елеме-
нтів інституціональної структури, і одночасної 
побудови нового. Реформам потрібні інститу-
ціональні зміни. Ці зміни мають бути комплек-
сними, які поєднують ендогенні та екзогенні 
способи перетворень. Під ендогенними змінами 
розуміються такі трансформації економічної 
системи, які здійснюються шляхом еволюцій-
них змін існуючих правил і норм, що станов-
лять основу інститутів. Екзогенні зміни 
пов’язані з імпортом інститутів, при цьому по-
трібно враховувати, що такий імпорт є можли-
вим тільки у випадку, якщо вектор розвитку 
чинних інститутів в конкретному суспільстві 
співпадає або не суперечить привнесеним ззов-
ні інститутам. Відповідно, однією із важливих 
умов проведення реформ має бути відповід-
ність напрямку розвитку впроваджуваних но-
вих інститутів і тих, що вже діють у суспільст-
ві. 

Варто відмітити, що інституціональна 
структура впливає на макроекономічну політи-
ку держави. Але, в свою чергу, макроекономіч-
на політика також впливає на інституціональну 
структуру. Тому будь-які заплановані зміни в 
макроекономіці мають бути погоджені з інсти-
туціональною структурою і навпаки, у процесі 
чого виявляються можливі наслідки. Якщо такі 
наслідки виявляться більшою мірою негатив-
ними для макроекономіки і інституціональної 
структури, то зміни не відбудуться, система 
залишиться  такою, як була раніше, і процес 
узгодження розпочнеться знову. Якщо ж нас-
лідки будуть позитивними, то внаслідок ре-
форм здійсниться нова макроекономічна полі-
тика, а інституціональна структура виявиться 
зміненою. У випадку ж неповного зворотного 
зв’язку з наслідками зміни макроекономічної 
політики і інституціональної структури можуть 
спричинити виникнення інституціональних па-
сток і неефективне функціонування всієї сис-
теми. За висловлюванням Д.Норта, для ідеаль-
ної політики макроекономічного регулювання 
потрібен підхід, що обіцяє поєднати економіч-
ну діяльність на мікрорівні із стимулами на ма-
крорівні, створеними інституціональною осно-
вою [10, С.144]. 
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РОЛЬ ИНСТИТУТА БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  В РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ 
 

Бюджетная политика представляет собой 
инструмент реализации финансовой политики 
государства, основанный на централизации 
части доходов субъектов хозяйственной дея-
тельности и распределения их в соответствии с 
потребностями и приоритетами общества и за-
даний поддержания стабильности макроэконо-
мической политики [1, с. 188]. 

Современная бюджетная политика на-
правлена на рост ВВП, ликвидацию бюджетно-
го дефицита, снижение налогового давления и 
создание благоприятного климата для активи-
зации деятельности всех субъектов, в том числе 
и инвестиционных. Именно поэтому перед 
Правительством Украины встает необходи-
мость снижения темпов инфляции, уровня без-
работицы и прочее. За счет этих движущих ин-
ститутов возможно достижение запланирован-
ных параметров экономического роста и сбе-

режение накопленного капитала гражданами и 
юридическими лицами.  

Научные исследования в области акти-
визации инвестиционной деятельности в кон-
тексте бюджетной политики представлены в 
работах известных ученых-экономистов, среди 
которых стоит выделить Музиченко А., по 
мнению которого, государственный бюджет – 
это основной стабилизатор экономической 
системы государства, [1], Розпутенко И. – 
отстаивающий первоочередную роль основного 
финансового плана страны [2] и другие. 

Целью исследования является исследова-
ние современной бюджетной политики Украи-
ны как основного института, эффективность 
которой зависит от внедрения механизма взи-
мания налогов, сборов и других обязательных  
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