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З огляду на нинішню економічну ситуацію в Україні, зокрема на стан 

фінансового сектору, неможна не визнати, що потреба в лізингу стоїть дуже 

гостро. Адже активне впровадження лізингових операцій сприятиме 

оновленню основних фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до 

зовнішніх джерел фінансування інвестицій. Крім цього, розвиток лізингу 

стимулюватиме підвищення ефективності кредитної політики банків у 

результаті створення конкурентного середовища між джереламифінансування. 

Розвиток лізингу в Україні допоможе розвитку малого та середнього 

бізнесу. Це, у свою чергу, призведедо багатьох позитивних змін в економіці. 

Зокрема, до лізингових операцій залучаться великі кошти банківських 

установ, страхових, акціонерних та інших товариств. Відбудеться 

стовідсотковекредитування, яке не вимагатиме негайного початку платежів. 

Контракт з лізингу буде набагато простіше отримуватися, ніж позика. 

Отримання необхідного обладнання в лізинг стане вигіднішим, ніжза 

контрактом купівлі-продажу. Також виникне можливість отримати додаткові 

інвестиції від іноземнихпартнерів, причому не в грошовому вираженні, а в 

машинах та устаткуванні. Через лізинг можна будеоперативно 

реконструювати виробництво та направляти зекономлені кошти на інші 

потреби. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА  

В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

Державне регулювання економіки – це діяльність держави щодо 

створення правових, економічних і соціальних передумов, необхідних для 

функціонування економічного механізму відповідно до цілей й пріоритетів 

державної економічної політики.  

Існують два методи, за допомогою яких держава може впливати на 

економіку: прямий та непрямий. Переважання прямих методів є ознакою 

адміністративно-централізованої економіки, а пряме втручання може 

відбуватись за рахунок встановлення державних цін, обсягів виробництва або 

імпортування товарів, рентабельності, тощо. Непрямі методи економічного 

регулювання застосовуються в умовах ринкових відносин, і включають в себе 

досить багато інструментів. Зокрема, Дж. Стігліц вирізняє такі регулятивні 
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блоки: грошово-кредитний; бюджетно-податковий; зовнішньоекономічний; 

соціальний. В свою чергу, кожний з цих блоків містить певні складові 

елементи, які можна використовувати для втручання в економічні процеси.  

Так, до грошово-кредитних важелів впливу на економіку відносять: 

механізм встановлення розмірів відсоткових ставок та резервів банківських 

установ; операції національного банку з державними цінними паперами, 

емісія,тощо. Бюджетно-податкові важелі включають в себе податкову і 

видаткову політику, політику фінансування бюджетного дефіциту, тощо. 

Серед зовнішньоекономічних важелів найбільше значення мають валютна та 

митна політика. До соціальних інструментів відносять соціальну політику 

держави у сфері освіти, охорони здоров’я, пенсійного і соціального 

забезпечення, тощо. Виділення цих важелів в окремий блок від бюджетної 

політики зумовлене тим, що ці проблеми вирішуються не лише за допомогою 

бюджетних коштів, а і за рахунок відповідних фондів, формування яких може 

здійснюватись як в обов’язковому, так і добровільному порядку. 

Податкову політику можна визначити як діяльність держави у сферах 

запровадження, правового регламентування та організації справляння 

податків та податкових платежів, які є знаряддям розподілу і перерозподілу 

частини ВВП та формування централізованих фондів грошових ресурсів 

держави [1, с. 78]. 

Таким чином, податкова політика є одним із багатьох інструментів 

втручання в економічні процеси, але одним із найважливіших. Це є наслідком 

постійно зростаючої ролі держави в житті суспільства, що потребує 

додаткових фінансових ресурсів.  

Виходячи із соціально-економічної природи податкової політики,слід 

розглядати податки не просто як засіб для наповнення державногобюджету, 

але й як джерело коштів, необхідних для функціонування держави. 

Рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через 

загальнодержавні фонди є дуже суттєвим в економічно-розвинутих країнах, а 

тому здійснення податкової політики, яка оперує величезними коштами 

суспільства здійснює значний вплив на економічний розвиток, навіть якщо 

держава і не використовує податкову політику для активного втручання у 

відтворювальний процес.  

Податкова політика держави повинна будуватися з урахуванням 

суперечності інтересів платників податків і держави. Підприємець воліє 

сплатити якомога меншу суму податків, оскільки основною його метою є 

отримання прибутку, що є можливим як через збільшення обсягів 

виробництва,так і через зниження витрат, в тому числі і витрат на сплату 

податків. Держава, якій належать функції регулювання процесу суспільного 

виробництва в цілому, намагається шляхом застосування фіскальних 

інструментів перерозподілити прибуток, одержаний підприємцем і, за рахунок 

виділеної частки, досягти якомога повнішого забезпечення суспільних, в 

першу чергу – соціальних потреб. Однак, якщо виходити з того, що 

ефективність податкової політики визначається чіткістю її функціонально-

цільового призначення, звуження поняття інтересів держави до наповнення 

бюджету є помилковим. Адже держава, в кінцевому рахунку, також 
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зацікавлена в ефективному господарюванні і розвитку господарюючого 

суб’єкту,що спричиняє стабільні податкові надходження і їх зростання в 

майбутньому, а отже – економічний та соціальний прогрес. Усвідомлення 

цього моменту дозволяє максимально наблизити інтереси держави та 

суб’єктів господарської діяльності, досягти їх соціально-економічного 

партнерства стосовно результатів суспільного виробництва [1, с. 87]. 

Головним завданням податкової політики є встановлення балансу між 

двома чинниками, якими визначається потреба в податках: необхідністю 

фінансового забезпечення виконання державою притаманних їй функцій та 

вирішенням соціально-економічних завдань. Ці чинники, в процесі 

реалізації податкової політики, проявляються через функції податків, 

пріоритетною з яких є фіскальна, що виступає базисом для реалізації 

соціально-економічної функції, яка, в свою чергу об’єднує регулюючу, 

контрольну та соціальну функції. 

Суть регулювання економічних процесів шляхом застосування засобів 

податкової політики полягає в стимулюванні зміни поведінки учасників 

процесу суспільного виробництва, яка полягає в переорієнтуванні ресурсів на 

виконання завдань, які стоять перед економічною системою в цілому. 

Переорієнтація державної стратегії на розбудову соціально-орієнтованої 

економіки ставить нові вимоги до податкової політики, вимагаючи 

пріоритетності реалізації соціально-економічних функцій податків в 

оптимальному співвідношенні з фіскальною функцією. В таких умовах 

першочерговими завданнями податкової політики, на ряду з традиційним 

забезпеченням дохідної частини державного бюджету, стають: регулювання 

попиту і пропозиції, стримування інфляції, стимулювання інвестиційно-

інноваційних процесів, накопичення збережень, забезпечення конкурентного 

середовища для залучення і стимулювання підприємницької діяльності. 

Отже, при здійсненні оцінки тієї чи іншої податкової політики 

необхідно виходити із наступних критеріїв: задоволення фіскальних потреб 

держави, що включає достатність та еластичність податкових надходжень, 

яка трактується в даному випаду як можливість швидкого збільшення 

абсолютної суми податкових надходжень без значної зміни податкової 

системи; вплив податкової політики на відтворювальні процеси та 

вирішення соціальних завдань. 
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