
УДК 336.7:338.4 

ФІСКАЛЬНА  ПОЛІТИКА  ДЕРЖАВИ ТА  МЕХАНІЗМ  
ЇЇ  РЕАЛІЗАЦІЇ  В  КУРОРТНІЙ  СФЕРІ

В. В. Гуменюк, кандидат економічних наук

Фіскальна політика трактується як заходи 
та дії держави, спрямовані на формування но-
вих або трансформацію існуючих соціально-
економічних процесів у напрямку забезпечен-
ня сталого розвитку національної економіки, 
підвищення стандартів життя і рівня добробу-
ту громадян, сприяння збалансованому розви-
тку конкурентоспроможної економіки, забез-
печення фінансової стабільності, оптимізацію 
соціального захисту населення [1].

Фіскальна політика детермінує динаміку 
фіскального простору через сукупність мето-
дів формування, розподілу та використання 
фінансових ресурсів, що застосовуються про-
тягом відповідного бюджетного періоду. Вона 
проявляться у формах оподаткування курорт-
ного бізнесу та водночас бюджетного фінан-
сування курортної справи. Поняття «курортна 
справа» і «курортний бізнес» у нашому дослі-
дженні не ототожнюються. Курортна справа 
означає професійну діяльність, спрямовану на 
організацію та забезпечення лікування, оздо-
ровлення, медичну реабілітацію та профілак-
тику захворювань. Курортний бізнес здійсню-
ється на прагматичних засадах, базується на 
підприємницьких інтересах, з комерційним 
розрахунком, з переважанням самофінансу-
вання через самостійну організацію грошо-
вих надходжень суб’єктом господарювання. 
Розділяючи фіскальну функцію державного 
регулювання, зазначимо, що бюджетне фінан-
сування перманентно стосується курортної 
справи, тоді як оподаткування – здебільшого 
курортного бізнесу.

Незважаючи на те, що курортне господар-
ство в Україні ототожнюється з підприєм-
ницькою діяльністю і переважно є комерціа-
лізованим, питання бюджетного фінансування 
курортного господарства залишається акту-
альним. Це зумовлено функціонуванням сек-

тора санаторно-курортних закладів у держав-
ній (комунальній) формі власності, офіційною 
забороною їх приватизації [2], тяжінням ку-
рортної справи до лікувальної складової в 
системі охорони здоров’я, якій притаманні 
елементи фінансування, визначені у моделі 
Миколи Семашко [3, 15].

Дослідженню фіскальної політики дер-
жави та механізму її реалізації в сучасних 
умовах господарювання присвячені наукові 
праці В. Г. Дем’янишина [4], О. М. Десятнюк 
[5], А. І. Крисоватого [6], В. Д. Лагутіна [7], 
І. Я. Чугунова [8] та інших науковців. Водно-
час питання державного фіскального регулю-
вання розвитку курортного господарства зали-
шається не розглянутим в науковій літературі, 
що зумовлює необхідність проведення окре-
мого дослідження в цьому напрямі.

Метою статті є дослідження інструментів 
фіскальної політики держави та їх ефектив-
ності в контексті регулювання соціально-еко-
номічних процесів розвитку курортного гос-
подарства України. 

Щоб досягти поставленої мети, слід ви-
конати конкретні завдання: висвітлення су-
часних підходів до бюджетного фінансування 
курортної справи, оцінка бюджетного фінан-
сування курортної справи в сучасних умовах, 
розгляд проблемних аспектів і перспективних 
напрямів удосконалення бюджетно-податко-
вого регулювання курортної сфери.

У ретроспективі державного управління 
бюджетне фінансування ототожнювалося з 
наданням у безповоротному порядку коштів із 
державного бюджету підприємствам, устано-
вам, організаціям для повного або часткового 
покриття їхніх видатків, визначених планами 
економічного та соціального розвитку галузей 
народного господарства [9, с. 164].
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У сучасному трактуванні бюджетне фінан-
сування – це сукупність грошових відносин, 
пов’язаних із розподілом і використанням ко-
штів централізованого грошового фонду дер-
жави, які реалізуються шляхом безповоротно-
го й безоплатного надання бюджетних коштів 
юридичним і фізичним особам на проведення 
заходів, передбачених бюджетом [10, с. 46].

Бюджетне фінансування курортної справи 
здійснюється з державного та місцевих бю-
джетів. Розподіл видів видатків між держав-
ним бюджетом і місцевими бюджетами, а та-
кож між місцевими бюджетами ґрунтується на 
необхідності максимально можливого набли-
ження надання гарантованих послуг до їх без-
посереднього споживача [11].

Фінансова підтримка функціонування дер-
жавного сектора курортного господарства здій-
снюється із загального та спеціального фонду 
бюджету із розподілом видатків на споживан-
ня та розвиток (табл. 1). Видатки споживання 
становлять основу бюджетного фінансування 
санаторно-курортних закладів, що знаходять-
ся під егідою Апарату управління Верховної 
Ради України, Державного управління справа-
ми, видатки розвитку, передбачені лише спе-
ціальним фондом бюджету, становлять 5 % 
загальних видатків. У фінансовому забезпе-
ченні дитячих закладів оздоровлення та від-
починку видатки розвитку становлять 31,6 %, 
а зі спеціального фонду – 4,81 % витрачених  
коштів.

Таблиця 1

Структура видатків на фінансову підтримку санаторно-курортних  
закладів України з державного бюджету у 2013 р.*

Напрями та джерела 
видатків

Видатки споживання, тис. грн Видатки розвитку
Разом,
тис. грнРазом

у тому числі сума,  
тис. грн

відсотків
до всіхоплата праці комунальні послуги, 

енергоносії
1. Верховна Рада України. Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління 
справами Апарату ВРУ

88453,0

Загальний фонд 7875,6 – – – – 7875,6
Спеціальний фонд 76666,2 23551,6 12837,7 3 911,2 4,9 80577,4
2. Державне управління справами. 
2.1. Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів 100674,5

Загальний фонд 89574,5 35 569,5 26765,4 – – 89574,5
Спеціальний фонд 10630,0 1270,4 3155,5 470,0 4,2 11100,0
2.2.Оздоровлення і відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення 11394,2
Загальний фонд 3536,7 2031,8 408,7 1630,3 31,6 5167,0
Спеціальний фонд 5927,2 1348,5 569,5 300,0 4,81 6227,2
3. Державне агентство України з туризму і курортів.
Керівництво та управління у сфері туризму і курортів 4435,3

Загальний фонд 4435,3 2854,8 128,0 – – 4435,3
* Складено автором за даними державного бюджету на 2013 р. [12].

Видатки місцевих бюджетів суттєво впли-
вають на розвиток курортів місцевого значен-
ня. При забезпеченні потреб у санаторно-ку-
рортному лікуванні та оздоровленні за рахунок 
коштів місцевого бюджету є можливість більш 
повно врахувати реальні потреби місцевого 
населення. Бюджетні інвестиції мають сприя-
ти створенню нових робочих місць, організа-
ції виробництва курортних послуг, яких най-
більше потребує територіальна громада. 

У трансформаційній економіці України іс-
тотно змінилися підходи державного регулю-
вання функціонування та розвитку курортного 
господарства. Фінансування курортів держав-
ного та місцевого значення здійснюється від-
повідно до державних і місцевих програм. 
Держава у фіскальному просторі розвитку 
курортного господарства – партнер, що функ-
ціонує в рамках іституціоналізованих суспіль-
ством соціальних гарантій. Щоб врегулювати 
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цю проблему, слід здійснити бюджетні видат-
ки на соціальну сферу. Державна політика ре-
гулювання соціально-економічного розвитку 
курортного господарства може здійснюватися 
через:

1. Підтримку, відновлення та активізацію 
виробництва послуг санаторно-курортними 
закладами з державною формою власності. 
Щоб виконати це завдання, слід першочерго-
во розглядати можливість нового будівництва 
та введення в експлуатацію об’єктів курортної 
справи. Не відкидаються проекти націоналіза-
ції окремих об’єктів курортного господарства, 
які є стратегічно-важливими для виконання 
державою своїх функцій у санаторно-курорт-
ному лікуванні та оздоровленні громадян.

2. У практиці державного регулювання 
процесів соціального захисту населення вар-
тий уваги механізм субсидіювання населення 
для придбання санаторно-курортних послуг і 
його поєднання з прямим бюджетним фінан-
суванням санаторно-курортних закладів.

3. Здійснення державних закупівель сана-
торно-курортних послуг і передача їх грома-
дянам відповідно до гарантій соціального за-
хисту окремих категорій населення.

4. Надання грошових компенсацій грома-
дянам за незабезпечені державою гарантії са-
наторно-курортного лікування.

Непрямі податки слід зарахувати до ін-
струментів фіскальної політики активізації 
споживчого ринку курортних послуг, оскіль-
ки реальним платником непрямих податків є 
споживач, який сплачує їх у складі вартості 
курортних послуг. З метою активізації спо-
живчого попиту та поступового розвитку 
внутрішнього ринку у 2014 р. очікується зни-
ження ставки податку на додану вартість з 20 
до 17 %. Проблема полягає в тому, що націо-
нальне податкове регулювання не передбачає 
застосування шкали диференційованих ставок 
залежно від соціальної значущості матеріаль-
них і нематеріальних благ для людини. Нато-
мість звільнені від оподаткування операції з 
постачання реабілітаційних послуг інвалідам, 
дітям-інвалідам, а також постачання путівок 
на санаторно-курортне лікування, оздоров-
лення та відпочинок на території України фі-

зичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-
інвалідів.

Пільги у сфері непрямого оподаткування 
стимулюють виробництво і споживання ку-
рортних послуг і цим сприяють соціалізації 
курортної справи, підвищують купівельну 
здатність громадян щодо придбання необхід-
них послуг санаторно-курортного лікування 
та оздоровлення. Очевидно, потрібно зверну-
тися до європейської практики застосування 
фіскального регулювання в механізмі ціноут-
ворення на послуги санаторно-курортного лі-
кування й оздоровлення громадян і адресності 
бюджетного фінансування соціальної допомо-
ги в системі охорони здоров’я.

Отже, фіскальне регулювання курортного 
господарства потребує вдосконалення в на-
прямі більш ефективного здійснення бюджет-
них видатків на підтримку поточного стану та 
розвиток курортної справи. До перспективних 
напрямів наших досліджень слід віднести по-
глиблене вивчення питання розробки та за-
стосування інструментарію податкового ме-
неджменту в механізмі регулювання розвитку 
курортного бізнесу.
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УДК 334.732 

СОЦИАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ:  АНАЛИЗ  И  
ПРАКТИКА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Б. Чижевская, кандидат экономических наук

Общество – сложное структурное образо-
вание, состоящее из взаимосвязанных, но вме-
сте с тем самостоятельных сфер: социальной, 
политической, духовной и экономической. Их 
изучением занимаются соответствующие нау-
ки – социология, политология, экология, поли-
тэкономия и т. д. Не смотря на многовековую 
историю существования человека разумного 
и постоянную напряженную работу лучших 
его представителей, в действительности не 
существует схемы, отображающей идеальную 
конструкцию человеческого общества. Вместе 
с тем, общепринятым считается, что демокра-
тическая концепция в сочетании с рыночным 
способом хозяйствования, в целом, является 
удовлетворительной как для современного 
этапа развития, так и для ближайшего будуще-
го. Однако общеизвестно, что демократиче-
ские сообщества составляют меньшую долю 
от общего количества стран на планете Земля 
и существенно различаются между собой по 
своей внутренней структуре. Объяснение вы-
шеуказанного феномена и является предметом 
изучения общественных наук, которые сейчас 
интенсивно развиваются путем обмена знани-

ями не только между собой, но и все больше 
учитывают достижения естествознания, при-
обретая тем самым настоящий междисципли-
нарный характер. 

Практика трансформации командно-адми-
нистративной системы на просторах бывше-
го «социалистического лагеря», безусловно, 
в мировой истории является явлением новым, 
не постигнутым ранее, впрочем, как и предше-
ствующие такому положению вещей события, 
развернувшиеся в начале ХХ в. на территории 
Российской империи. Крах СССР совпал с пе-
риодом «третьей волны» глобального процесса 
демократизации, одним из теоретических про-
дуктов которой, стала концепция «перехода» 
(Д. Растоу, С. Хантингтон, X. Линц). Считает-
ся, что предтечей возникновения концепции 
перехода стало успешное воплощение зна-
менитого плана Маршалла. Постепенно она 
переросла в особенную субдисциплину, полу-
чившую название «политическая транзитоло-
гия» (с англ. «transition» – переход). Главным 
объектом исследования основатели новой кон-
цепции обозначили процессы адаптации соци-
ально-политических конструкций в практике 
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