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Пряме оподаткування країн Європи, що представ-
лене головним чином прибутковим податком з фізичних 
та юридичних осіб, забезпечує трохи більше 13% ВВП і 
близько 31% усіх податкових надходжень і це навіть за 
умови, що до податкових надходжень згідно європейсь-
кої методики зараховуються внески на соціальне за-
безпечення. Вітчизняна система прямого оподаткуван-
ня у 2003 році забезпечила надходження податку на 
прибуток з юридичних осіб та податку з доходів фізич-
них осіб у межах 11% ВВП, але цей показник не врахо-
вує внески на соціальне забезпечення та близько 50% 
усіх податкових надходжень. 
Розглядаючи оподаткування в Україні, слід відмітити 

відмінність фіскальної ефективності від європейських 
показників. Так, частка податку на прибуток юридичних 
осіб у структурі ВВП України в 1,5 разів перевищує єв-
ропейський показник. Набагато відстає по аналогічному 
показнику вітчизняна система оподаткування доходів 
фізичних осіб – у 2,2 рази, тому за високої ймовірності 
ухилення від оподаткування надвисоких прибутків да-
ний податок фактично трансформувався у податок із 
заробітної плати і в сучасних умовах потребує поси-
лення уваги робота податкових органів у напряму більш 
повного оподаткування надвисоких прибутків та якісно 
нових підходів до виявлення доходів, отриманих у фо-
рмі, відмінній, ніж заробітна плата. В 2001 році за да-
ними ДПА України доходи мало захищених груп насе-
лення у межах до 167 грн. оподатковувалися за став-
кою 9,1%, в той час як доходи так званих "нуворишів" 
(від. франц. nouveau riche – новий багатій) в розрахунку 
понад 8334 грн. на місяць за ставкою 3,8%. 
Значною проблемою, що гальмує розвиток прибут-

кового оподаткування в Україні, залишається низький 
рівень заробітної плати та її частки у доходах населен-
ня. Так, у 2003 році вона становила – 42,4%, на соціа-
льні допомоги та інші одержані поточні трансферти 
припадало – 38,8% доходів громадян. Крім того, як за-
значають вітчизняні науковці-практики: "...податкова 
політика формується у відриві від соціальної." Для при-
кладу, з 1 серпня 2004 року, відповідно до Методичних 
рекомендацій Бюро внутрішніх доходів (Inland 
Revenue), кожний платник податків зобов'язаний повід-
омляти податковий орган про схеми, які він застосовує. 
Кожна схема має свій індивідуальний номер, який плат-
ник відображає у поданій податковій декларації. 

Інтеграційні процеси вимагатимуть дотримання євро-
пейських правових принципів, іншого підходу до юридич-
ного базису вітчизняних податкових відносин. Це стосу-
ється спрощення податкового законодавства та набуття 
ним ознак стабільності, що на сучасному етапі не є хара-
ктерним, адже досі не прийнятий Податковий Кодекс. 
Часті та масштабні зміни законів, що регулюють пряме 
оподаткування доходів фізичних осіб (лише Законом 
України "Про внесення змін до Закону України "Про Дер-
жавний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших за-
конодавчих актів України" від 25.03.2005 року внесено 
доповнення та поправки до 8 статей Закону України "Про 
податок з доходів фізичних осіб") не сприяють оператив-
ному розумінню податкового законодавства та усклад-
нюють роботу податкових органів. 
Підготовка до вступу в Євросоюз вимагає якісно но-

вого підходу до платника податку – основного учасника 
податкових правовідносин. Безпідставні з юридичної 
точки зору переслідування останніх, обмеження їх прав, 
призвело до того, що з 10500 порушених у 1999 році 
кримінальних справ за ухилення від сплати податків 
(стаття 1482 ККУ) тільки 20% завершилися обвинувачу-
вальними висновками. Подібна ситуація в даному на-
прямі була у 2000 році: за 11 місяців порушено 11555 
кримінальних справ, з них обвинувачувальним вироком 
завершено 915 справ. 
Будь-яка система не повинна підлягати ідеалізації, 

тому політика оподаткування доходів фізичних осіб має 
проводитись у контексті оптимального поєднання еко-
номічної ефективності та соціальної справедливості, 
враховуючи той факт, що Україна стоїть на шляху всту-
пу до європейського співтовариства. Вона потребує 
комплексної адаптації до умов зовнішнього податкового 
середовища, має стати адекватною до вимог правового 
поля Європейського Союзу. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО  

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Розглянуто питання пошуку джерел фінансових ресурсів для підтримки суб'єктів малого підприємництва в Україні. 

Проаналізовано причини незадовільного фінансування і кредитування малих підприємств. Запропоновано заходи з покра-
щення державної і недержавної фінансової допомоги малому бізнесу.  

There hev been considered the question of financial  resources sources search to support of small busin ess entities in Ukraine. The 
reasons of the unsatisfactory financing and crediti ng of small enterprises has been analysed. Arrangem ents hav been offered on the 
improvement of state and unstate financial help to small business. 

 
Сучасна ринкова економіка характеризується ефек-

тивною взаємодією у ній великих, середніх і малих під-
приємств. При цьому мале підприємництво розгляда-
ється не лише як додаток до великого виробництва, а 
як самостійна форма функціонування і розвитку сучас-
них продуктивних сил. Особливе значення малого біз-
несу у трансформаційний період виявляється у струк-
турній перебудові економіки, прискоренні НТП, стиму-
люванні й розвитку економічної конкуренції, формуван-
ні нового соціального прошарку підприємців-власників 

та у розв'язанні багатьох інших соціально-економічних 
проблем. Малі форми підприємництва відіграли прові-
дну роль у створенні ефективної ринкової економіки 
багатьох держав світу, а нині, особливо малі інноваційні 
фірми, є інструментом активізації НТП в країні. Як свід-
чать дані статистики, 95% радикальних технологічних 
новацій після другої світової війни створені саме в цьо-
му секторі [1, с.150]. У США і Західній Європі малий 
бізнес створює до 50% нововведень, є ліцензіатором 
майже 50% нововведень світового ринку [2, с.122]. Ос-
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новна перевага таких підприємств у їх мобільності, 
швидкому сприйнятті і генеруванні нових ідей.  
Становлення вітчизняного малого підприємництва по-

чалося ще в умовах соціалістичної економіки, але найбі-
льшого розвитку набуло у період ринкових трансформа-
цій. Так, за період 1991 – 2003 рр. загальна кількість під-
приємств сфери малого підприємництва зросла у 5,4 ра-
зів. За даними Держкомітету статистики [3], в Україні на 
початок 2004 року налічувалося більше 253 тис. малих 
підприємств, тоді як у 1991р. їх було лише 47 тис.  
Отже, можна констатувати, що в Україні створю-

ється потужний сектор малого підприємництва у якому 
працює понад 12% загальної кількості працівників і який 
формує біля 8% ВВП країни [4, с.65]. Разом з тим, наша 
країна все ще на порядок відстає від розвинених дер-
жав, де у сфері малого підприємництва зайнята більша 
частина працюючого населення, а його внесок у вироб-
ництво ВВП країни становить близько 70% [4, с.65].  
Проблеми розвитку та фінансового забезпечення малого 

і середнього бізнесу перебувають у полі зору багатьох украї-
нських вчених. Серед останніх наукових публікацій слід 
виділити статті І. М. Копченко [4], Я. В. Онищука [7], З. С. 
Варналія [11] та ін. Проблема пошуку й отримання фі-
нансових ресурсів, необхідних для авансування проце-
су господарювання, є однією з найгостріших у діяльно-
сті більшості суб'єктів малого підприємництва.  
Зростання потреб у фінансових ресурсах, поповненні 

обігових коштів підприємств – об'єктивне явище в умовах 
розвитку економіки, яке зумовлено перш за все зростан-
ням економічної конкуренції, котра вимагає постійного 
оновлення та модернізації основних фондів, використання 
новітніх технологій і матеріалів, пошуку нових ринків збуту. 
Нестача у малих підприємств фінансового капіталу і неви-
користання повною мірою усіх можливих джерел фінансу-
вання не дає їм можливості повноцінно здійснювати роз-
виток, що в кінцевому рахунку негативно відображається 
на загальному соціально-економічному становищі країни. 
Під поняттям "фінансування" економісти [5, с.11] розу-

міють сукупність заходів, спрямованих на покриття потреб 
підприємства в капіталі, які включають мобілізацію фінан-
сових ресурсів (коштів, їх еквівалентів та майнових активів) 
та їх повернення. Сприяти забезпеченню малих підпри-
ємств фінансовими ресурсами покликана ринкова ін-
фраструктура – банки, фондові біржі, а також небанків-
ські фінансово-кредитні інститути (пенсійні фонди, 
страхові компанії, інвестиційні фонди, довірчі товарис-
тва, кредитні спілки тощо). Особливе значення для 
розвитку сектору малого підприємництва має державне 
сприяння його фінансовому забезпеченні. Можна виді-
лити два види фінансово-кредитної підтримки малого 
підприємництва з боку держави: пряме державне 
фінансування і пряме державне кредитування. 
У системі фінансово-кредитної підтримки найобтяж-

ливіше для бюджету країни пряме безповоротне фінан-
сування окремих суб'єктів малого підприємництва і піль-
гове оподаткування. Взагалі фінансування підприємниц-
тва державою вважається неринковим методом стиму-
лювання економічних процесів, тому має бути лише по-
бічним засобом на його розвиток. Хоча, наприклад, до-
тування залишається поширеним важелем економічної 
політики багатьох країн. Так, сума щорічних дотацій із 
бюджету США малому бізнесу становить $ 300 млрд. [4, 
с.88]. На жаль в Україні, через відсутність у держави та-
ких можливостей, пряма фінансова допомога підприємс-
твам практично відсутня, тому основним засобом фінан-
сової підтримки малого бізнесу є банківський кредит. 
Однак банківські установи далеко не завжди бажають 
мати справу з малим бізнесом. Причин декілька: відсу-
тність застави, надто малий розмір позики, значний 

ризик і невеликі прибутки тощо. Все це спонукає комер-
ційні банки при видачі кредитів надавати перевагу сер-
йознішим позичальникам – великим конкурентоспромо-
жним підприємствам.  
Для малих фірм недоступність банківського кредиту 

визначається і складною процедурою його отримання 
та зависокими кредитними ставками. Навіть при зни-
женні облікової ставки НБУ вартість кредитів сьогодні 
зберігається досить високою — у межах 15—28% у на-
ціональній валюті та 5—13% в іноземній [7, с.53]. А для 
своєчасного розрахунку за наданою позикою рентабе-
льність підприємства повинна бути вищою, ніж банків-
ський відсоток за позикою. Все це призводить до того, 
що за такого рівня вартості позикового капіталу малі 
підприємства фінансують лише поточні витрати, тоді 
як позикові ресурси повинні залучатися у першу чергу 
для розвитку підприємства.  
Згідно з соціологічними дослідженнями 60% українсь-

ких підприємців вважають отримання кредитів нереаль-
ним [6, с.87]. Найбільшою проблемою у кредитно-
фінансовій сфері для суб'єктів малого підприємництва в 
Україні вже протягом кількох років залишається застава 
майна. Жорсткі банківські вимоги щодо надання застави 
відразу позбавляють можливостей кредитування венчу-
рні підприємства, що, як правило, найбільше потребують 
кредиту, але не мають виробничих площ і обладнання 
для застави. У багатьох країнах існує спеціальний режим 
кредитування венчурних підприємств, які мають важливе 
значення для комерціалізації високих технологій, упро-
вадження інноваційної моделі економічного розвитку та 
інтеграції великого і малого бізнесу.  
Суттєво перешкоджає розвитку розгалуженої систе-

ми фінансової підтримки малого і середнього бізнесу 
певна недовіра населення до банків, зумовлена діяль-
ністю сумнозвісних трастів, а також необізнаність під-
приємців із можливостями, які відкривають для них ба-
нківські і небанківські кредитні установи. Малі підприєм-
ства в Україні функціонують в умовах підвищеного ри-
зику і невизначеності не в останню чергу через нестачу 
кадрів, які б професійно займалися бізнес-
плануванням, прогнозуванням та управлінням фінансо-
вими ресурсами. Одним із шляхів вирішення цієї про-
блеми є налагодження тісних зв'язків підприємців з фа-
хівцями банківських установ, здатними дати об'єктивну 
фінансово-економічну оцінку перспектив розвитку конк-
ретного бізнес-проекту, взяти на себе частину ризиків з 
кредитування і запропонувати комплекс послуг, якого 
потребує саме сектор малого бізнесу. 
Проблемою є неврегульований механізм забезпе-

чення прав кредиторів при наданні інвестиційних кре-
дитів (поширення махінацій з інвестиційними контрак-
тами), невідлагоджені відносини "банк – клієнт", великі 
адміністративні та оперативні витрати комерційних бан-
ків, високі ставки оподаткування прибутку комерційних 
банків, що кредитують малий бізнес. 
Заважають забезпеченню малого бізнесу грошови-

ми коштами і обтяжливі та громіздкі банківські процеду-
ри кредитування, які (крім застави) потребують страху-
вання майна та ризику. Наприклад, якщо банк надає 
кредит на суму від 5000 до 10000 грн. під заставу квар-
тири, оскільки іншого ліквідного майна у підприємця 
немає, то позичальнику необхідно сплатити нотаріусу 
за договір застави та ще й за страхування майна. Хоча 
банки у такій ситуації вимагають страхування на суму, 
що не перевищує розміру кредиту, процедура видачі 
кредиту все ж дуже обтяжлива для підприємців.  
У ринковій економіці важливу роль у кредитуванні 

малого і середнього бізнесу відіграє небанківський фі-
нансовий сектор, але невизначеність у нас його правово-
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го статусу суттєво стримує процес мобілізації ресурсів 
для фінансування цих підприємств. Часто фахівцям з 
питань небанківської фінансової підтримки бракує прак-
тичного досвіду, знання сучасних технологій кредитуван-
ня малого та середнього бізнесу. Поштовх до розвитку 
кредитного руху повинна дати цілеспрямована державна 
політика підтримки небанківських фінансових установ та 
організація навчання фахівців кредитних спілок. 
Важливою формою кредитування малих підприємств 

є фінансовий лізинг, який за своєю ефективністю рівно-
сильний довгостроковому кредитуванню. У країнах із 
розвинутою ринковою економікою частка операцій лізин-
гу становить близько 30% від усіх інвестицій в основний 
капітал [8, с.79]. Лізинг спроможний відкрити доступ до 
найпередовішої техніки і створити умови для розв'язання 
суперечностей між необхідністю використання прогреси-
вних технологій та швидким її моральним старінням [10, 
с.193-293]. Фінансування у такий спосіб найчастіше за-
стосовується у галузях з високим ступенем ризику ве-
дення бізнесу, зокрема на нових ринках.  
Отже, національна кредитна система сьогодні не від-

повідає потребам економіки, а це унеможливлює фінан-
сування капітального розвитку. За рахунок позикових 
ресурсів фінансуються головним чином поточні потреби 
підприємств, про що свідчить незначна частка кредитних 
ресурсів у загальному обсязі авансованого капіталу. Віт-
чизняні комерційні банки в основному здійснюють корот-
кострокові операції між суб'єктами і посередниками фі-
нансово-кредитного ринку. Більшість наданих кредитів 
використовується не на фінансування інвестиційних та 
інноваційних проектів, а на забезпечення "споживчих" 
витрат (погашення боргів, оплату енергоносіїв, виплату 
зарплати тощо). Підвищена фінансова нестабільність 
суб'єктів інноваційної діяльності й пов'язані з цим високі 
ризики кредитних вкладень не зацікавлюють банки у дов-
гострокових інвестиціях. Мусимо констатувати, що ринок 
довгострокових кредитів у нашій країні все ще дуже об-
межений. Тому для розвитку підприємництва Україна 
залучає кошти на зовнішньому фінансовому ринку. Го-
ловним чином у Європейського банку реконструкції та 
розвитку, Світового банку, урядів іноземних країн [7, 
с.54]. Проте через наддержавні структури могутні держа-
ви інколи намагаються диктувати Україні свій сценарій 
розвитку подій, який не враховує національних держав-
них інтересів і сприяє посиленню її залежності. Надан-
ням кредитів іноземні держави переслідують, що є при-
родно, перш за все свої власні національні інтереси – 
розширюють сферу виробничого використання вільного 
на цей час національного капіталу. Україна, яка має нині 
значний зовнішній борг, повинна заради зміцнення своєї 
фінансової незалежності, орієнтуватися, на нашу думку,  
не стільки на позики МВФ, СБРР тощо, скільки на прива-
тні іноземні інвестиції та налагоджувати співробітництво 
з окремими державами. Позитивною є, наприклад, 
участь України у транснаціональних програмах, зокрема 
з такими країнами, як США та Німеччина. Довгий час 
найбільшу допомогу на цьому терені надавали установи 
США, але сьогодні найзначнішим за обсягом та перспек-
тивами можна вважати наше співробітництво з ФРН. 
Відповідними програмами передбачено надання креди-
тів за суттєво нижчими ставками, ніж пропонуються віт-
чизняними комерційними банками. Німецькі кредитні 
установи мають значний досвід формування сектору 
малих підприємств у східних землях ФРН і їх ініціативою 
треба скористатися. Зокрема, спільно з Німецько-
Українським фондом розроблено програму розвитку ма-
лого бізнесу, а створений у відповідності до неї Мікрофі-
нансовий банк працює в Україні з метою надання міні- та 
мікрокредитів. Банк має стандартизовану й чітку методи-

ку управління великою кількістю кредитів. Розгляд замо-
влення і фактичне надання кредиту проводиться в міні-
мальні терміни, залежно від суми кредиту й типу застави 
— від 1 до 14 днів. Оформлення типового мікрокредиту 
розміром від $ 100 до 5 тис. займає не більш як 3 дні. 
Кредити надаються на суму від $ 100 до 125 тис. термі-
ном до 3 років. Відсоткові ставки за кредитами станов-
лять 1,2% — 2,5% [9, с.83]. Однак у реалізації прийнятих 
програм виникають певні труднощі, пов'язані з недоско-
налістю деяких норм нашого законодавства. Так, україн-
ськими законами непередбачено можливості надання 
кредитів установою, що має статус неприбуткової органі-
зації, чиї доходи мають спрямовуватися тільки на рефі-
нансування програми. Крім того, німецька сторона також 
висунула досить жорсткі умови стосовно державних га-
рантій забезпечення кредитів. Але об'єктивні умови ви-
магають збільшення інтенсивності реалізації в Україні 
міжнародних програм підтримки малого підприємництва. 
Запорукою цього повинен стати подальший розвиток 
загальних засад державної політики сприяння малому 
бізнесу, гармонізації та адаптації законодавства у цій 
сфері до загальновизнаних міжнародних стандартів. 
Необхідно реально запроваджувати в Україні ефек-

тивну систему пільгового кредитування малого і серед-
нього підприємництва, яка нині практично відсутня. Хоч й 
існує низка кредитних ліній, відкритих міжнародними фі-
нансовими інституціями для підтримки експортно-
імпортних операцій малих і середніх підприємств, скори-
статися ними проблематично, тому що за позичені кошти 
міжнародних кредитних ліній відповідає банк. До того ж, 
моменту видачі кредиту передує довга і виснажлива 
процедура перевірки фінансової документації, обов'язко-
ве подання детального обґрунтування доцільності його 
одержання, розробка різноманітних графіків і планів по-
гашення заборгованості, обговорення складання спеціа-
льних щомісячних звітів підприємства про використання 
одержаних коштів тощо. Ці необґрунтовано завищені 
вимоги до позичальників відлякують підприємців і тому 
вони надають перевагу отриманню кредитів на загаль-
них умовах, чим і пояснюється непопулярність міжнаро-
дних кредитних ліній. 
Для налагодження ефективного співробітництва бан-

ківського сектора й малого бізнесу необхідно, щоб уряд 
розробив конкретні заходи, які б стимулювали комерційні 
банки надавати довгострокові позики (понад 5 років) під 
пільговий відсоток хоча б тим підприємствам, які уже 
мають 2/3 капіталу для здійснення інвестиції. Така фі-
нансова допомога дасть можливість підприємству аку-
мулювати необхідні фінансові ресурси для реалізації 
бізнесу, прискорить окупність проекту. Існуючі умови на-
дання пільгової позики потребують перегляду, зокрема, 
на наш погляд, такою умовою може бути наявність у під-
приємницької структури більшої частини необхідного 
капіталу, що мінімізує ризик неповернення кредиту. Крім 
того, потрібно вжити певних заходів щодо забезпечення 
дотримання договірних термінів платежів. Для цього 
треба вдосконалювати правову основу, ширше застосо-
вувати такі механізми фінансування малого бізнесу, як 
факторинг та страхування кредитів. 
Отже, низький рівень фінансового забезпечення мало-

го бізнесу в Україні пов'язаний з тим, що країна має недо-
статній досвід функціонування ринкової економіки, зокрема 
розвитку малого підприємництва. Для виправлення ситуа-
ції необхідно створювати умови, які дозволять збільшити 
надання малим підприємствам державних позик, сприя-
тимуть розширенню банківського кредитування. Необ-
хідно формувати розгалужену мережу небанківських 
фінансових установ, ширше застосовувати інші конс-
труктивні і гнучкі методи фінансового патронату — лі-
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зинг, венчурне фінансування тощо. Поєднання та опти-
мізація різних джерел фінансових ресурсів у комплексі 
зі застосуванням дієвого фінансово-кредитного механі-
зму сприятиме результативнішому розвитку малого 
бізнесу в Україні та зростанню його ефективності.  
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
У статті розглядаються прискорення глобалізації бізнесу, податкова конкуренція, кон'юнктура світових ринків та інші 

зовнішні чинники, які впливають на формування національної податкової політики України в умовах глобалізації. 
In the article have been revealed the acceleration of globalization of business, tax competition, conj uncture of the world markets and 

others external factors, that influence on forming of National Tax politics of Ukraine in conditions o f globalization.  
 
В умовах активізації процесів інтернаціоналізації та 

інтеграції світової економіки, з одного боку, відбуваєть-
ся поглиблення глобалізації національних господарств, 
що має призводити до зменшення державного впливу 
на економіку, з іншого боку – виникають нові форми 
організації світового господарства, в яких державне 
регулювання змушене пристосовуватись до нових 
умов. Такий дуалістичний характер ролі держави в ре-
гулюванні економічних процесів в сучасних умовах осо-
бливо чітко проявляється на прикладі податкового ре-
гулювання. Беручи курс на включення в систему сівто-
господрських зв'язків, держава має координувати внут-
рішню податкову політику з урахуванням впливу на неї 
великої кількості зовнішніх факторів. Розробляючи 
стратегію податкових реформ, плануючи податкові 
надходження до бюджету, не можна не зважати на 
вплив зовнішніх чинників. Разом з тим держави також 
можуть впливати на міжнародні інтеграційні процеси 
шляхом уніфікації форм податків, сфера поширення 
яких виходить за межі окремої країни.  
Варто відзначити, що попри наявність численних 

публікацій, присвячених чи то податковому регулюван-
ню національних економік (Юткіна Т.В., Караваєва І.В., 
Шаблиста Л.М. та ін.), чи то дослідженню податкових 
систем зарубіжних країн (Мещерякова О.В., Чернік 
Д.Г.), існує потреба проаналізувати, яким чином націо-
нальні податкові системи реагують на глобальні зміни, 
виділити ті зовнішні чинники, які впливають на форму-
вання національної податкової політики, дають їй мож-
ливість пристосуватися до міжнародної конкуренції у 
сфері оподаткування і сприяють європейській інтеграції. 
Сказане визначає актуальність та мету даної роботи. 
На думку авторів, податкова політика в сучасних умо-

вах не може не враховувати вплив наступних чинників: 
1. Сучасний процес міжнародної економічної інтег-

рації об'єктивно є продуктом інтеграції знань, які поро-
джуються міжнародною бізнес-практикою, глобальною 
за своєю природою і національною за умовами реалі-
зації. Тому важливим чинником, що впливає на розроб-
ку податкової політики, є вибір концепції економічного 
розвитку з врахуванням сучасних теорій, які форму-
ються в епоху глобалізації.  

 В провідних країнах світу в сучасних умовах доміну-
ють дві протилежні моделі економіки, у кожній з яких 
оподатковування відіграє важливу, але не рівноцінну 
роль. Неоконсервативні податкові теорії є найбільш ефе-

ктивними для країн з ліберальною ринковою економікою 
(США, Великобританія, Ірландія). Наслідком неоконсер-
вативних перетворень економік цих країн у 1980-х рр. 
стало те, що державу перестали розглядати як економі-
чно активний господарюючий суб'єкт. Набагато нижчим 
став і рівень соціального захисту, який гарантує держа-
ва. Відповідно до цього порівняно низькі державні витра-
ти не вимагають значних доходів бюджету, що надає 
можливість забезпечити відносно невисокий рівень по-
даткового тягаря.  
Друга модель економіки – економіка соціально-

ринкового типу – найбільшого поширення набула в кон-
тинентальних країнах Європи (Німеччина, Франція, Іта-
лія, Швеція). Роль держави в економіці цих країн завжди 
була великою, відповідно великим є й рівень державних 
витрат. Головним джерелом доходів держави при цьому 
стають податкові надходження. Тому для країн з еконо-
мікою соціального спрямування характерним є вищий 
рівень оподаткування суб'єктів господарювання. Високий 
рівень податкового навантаження є платою за активну 
регулюючу роль держави, за високий рівень соціальних 
гарантій суспільству. Очевидно, що радикальне рефор-
мування податкових систем у країнах із соціально орієн-
тованою економікою неможливе без настільки ж радика-
льного скорочення державних витрат. І малоймовірно, 
що цивілізоване суспільство в континентальних європей-
ських країнах погодиться пожертвувати стабільною соці-
альною політикою в очікуванні можливих майбутніх ре-
зультатів податкових реформ. 
Українська фінансова політика в нинішніх умовах 

прагне поєднати в собі дві взаємовиключні концепції: 
по-перше, низький рівень оподатковування, що стиму-
лює підприємців, але одночасно скорочує в коротко-
строковій перспективі доходи держави; і по-друге – ак-
тивну регулюючу роль держави та високий рівень соці-
ального захисту населення, який вимагає значних дер-
жавних видатків. Таким чином, українські фінанси одно-
часно намагаються слідувати двом протилежним кон-
цепціям, що навряд чи може забезпечити країні ефек-
тивне і стабільне економічне зростання.  

Прискорення глобалізаційних процесів у світовій 
економіці, насамперед – глобалізація бізнесу, інформа-
ційна глобалізація, постійні зміни характеру і форм між-
народних економічних відносин створюють нові умови 
господарювання, які впливають на фінансову політику 
держав. Прогресуюча інтернаціоналізація господарсь-
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