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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день, Україна потребує докорінних

змін у державному секторі. Керівництво держави хоче
провести швидкий план реформ для стабілізації кризо*
вої ситуації, але це все можливо лише за наявністю
вільних фінансових коштів. Український уряд просить
фінансової допомоги у Європейського союзу, Сполу*
чених Штатів і міжнародних фінансових установ для
врегулювання стабільності, але цього все одно недостат*
ньо для процвітання нашої економіки. Однією з голов*
них проблем розвитку державних фінансів є неефектив*
на організація відносин у бюджетній сфері, особливо
між державним бюджетом та місцевими бюджетами, що
сповільнює рух держави до поставлених задач. Тому,
необхідно провести бюджетну реформу України. Для
ефективного проведення реформи необхідно потрібно
проаналізувати світовий досвід. Це допоможе нинішнь*
ому уряду уникнути якомога більше помилок і перей*
няти найдієвіше кроки у проведенні реформи бюджет*
ної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням даної теми займалися такі видатні

зарубіжні вчені: Бальцерович Л., Бланкарт Ш., Б'юке*
нен Дж., Вагнер Ф., Рікардно Д., Самуельсон П., Стігліц
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Дж. та інші. Аналізуючи праці зарубіжних вчених мож*
на зазначити, що одним з основних засад процвітання
країни є стабілізація бюджетної системи. Також при
реформуванні бюджетної системи необхідно дотриму*
ватись трьох речей: лібералізації економіки, стабіліза*
ція валюти і обмеження видатків.

Наприклад, Бальцерович вважає, що країни, які
пішли на швидкі та комплексні реформи, добилися кра*
щого результату, ніж ті країни, які з різних причин їх
відклали. Адже реформа це є лікування певної пробле*
ми у держави.

Серед вітчизняних науковців найбільш грунтовні
дослідження щодо реформування бюджетної системи
України здійснювали: Боринець С.Я., Варналій З.С.,
Гальчинський А.С., Лютий І.О, В.І. Кравченко, Молдо*
ван О.О., Рожко О.Д., Опарін В.М., Чугунов І.Я. та інші.

Вітчизняні вчені визначають на сьогодні існуван*
ня слідуючої проблеми, яка полягає у відсутності єди*
ного та системного документу. В цьому документі по*
винно бути зазначено чіткий, послідовний план дій,
який дозволить провести глибокі та ефективні рефор*
ми в Україні. Вченні аналізують основні інституційні
проблеми моделі державних фінансів, а особливу ува*
гу приділяють проблемам бюджетної системи, подат*
кової, а також боргової політики. Дисбаланс цих си*
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стем створює загрози для розвитку української еко*
номіки.

Сьогодення показало, що економіка країни під час
військових дій і в умовах фінансової глобалізації є не*
стабільною і слабкою. Тому необхідно розробити і за*
провадити нові концепції функціонування бюджетної
системи, що можливе за рахунок її реформування. Саме
від правильності побудови бюджетної системи залежить
ефективність функціонування економіки України. Це
дасть змогу бюджетному механізму стати дієвим інстру*
ментом, який зможе покращити соціально*економічний
розвиток України.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду щодо

реформування бюджетних систем і розробка рекомен*
дацій та їх впровадження в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Верховна рада України ухвалила нову редакцію

Бюджетного кодексу, пов'язаному з спробую удоско*
налення функціонування бюджетної системи. В першу
чергу, Кабінет Міністрів України вирішив зосередитися
на удосконаленні існуючого документу, але уряд не на*
магався зробити кардинальних змін. Зміни, що набрали
чинність, створили нові можливості для підвищення
ефективності функціонування бюджетного механізму,
а саме:

— вдосконалила горизонтальну структуру бюджет*
ної системи;

— підвищила ефективність використання бюджет*
них ресурсів;

— розширила перелік бюджетних інструментів;
Але протягом певного періоду, деякі інновації ство*

рювали серйозні виклики. Ці змінни не привели до по*
кращення, якого уряд намагався досягнути. Після про*
ведення Євро 2012 Верховна Рада України ухвалили
певні нормативно правові акти, які дозволяли погашати
бюджетну заборгованість перед головними розпоряд*
никами коштів і місцевими бюджетами казначейськими
векселями. Вже у 2013—2015 роках ситуація значно по*
гіршилася. Негативні тенденції проявлялися у запровад*
ження цих розрахункових форм на фінансування спе*
ціальних державних видатків та зобов'язань. Наприкінці
2013 року Кабінет Міністрів України прийняв постано*
ву про граничний обсяг квазігрошового фінансування
для стабілізації бюджету[1]. Тобто уряд вперше розпо*
чав роботу над скороченням бюджетних видатків, а
особливо видатки які були призначенні на соціальні по*
треби.

Проаналізувавши зміни за останні роки у бюджетній
системі України, можна прийти до висновку, що систе*
ма працює неефективно і потребує докорінних змін. В
умовах фінансової глобалізації і демократизації украї*
нського суспільства особливу увагу потрібно звернути
на міжнародний досвід реформування бюджетної сис*
теми і шляхи його впровадження в Україні.

Особливої уваги заслуговують проведення рефом у
бюджетній системі у таких країнах: Польща, Грузія,
Сполучені Штати, Австралія, В'єтнам, Сінгапур.

 На сьогоднішній день в розвинутих країнах існує
всього дві форми державного устрою, які можна по*
ділити на: унітарну та федеративну. Бюджетні системи
унітарних держав (Франція, Італія, Японія) складають*
ся із державного та місцевих бюджетів, а бюджетні си*
стеми федеративних держав (США, Канада, ФРН) — із
федерального бюджету, бюджету членів федерації та
місцевих бюджетів. В економічно розвинених країнах
однією з головних завдань є організація бюджетних
відносин у середині бюджетної системи, яка відбуваєть*
ся між бюджетами центрального рівня і органами місце*
вого самоврядування.

Після правління комуністичної партії, економіка
Польщі була не готова до інтеграції в світовий ринок.

Темпи інфляції постійно зростали, більшість держав*
них підприємств були збитковими, заробітна плата
була низькою. В той час у Польщі був величезний
бюджетний дефіцит, який заповнювався емісією гро*
шей і це спричиняло гіперінфляцію. Тоді було цілком
зрозуміло, що уряду необхідно швидко обмежувати
витрати.

Було вирішено створити комісію, в яку входили
провідні економісти Європи та Америки: Лешека Баль*
церовича, Джордж Сорос, Джеффрі Сакс та інші. Тоді
комісія підготувала план реформ, який повинен був
швидко перетворити застарілу систему управління
Польщі на процвітаючу. Було ухвалено пакет, в який
входило 7 головних пунктів:

1. Закон про фінансову економію в державних ком*
паніях, що дозволило державним підприємствам оголо*
шувати себе банкрутом;

2. Заборонялось національному банку фінансувати
дефіцит державного бюджету і заборонили робити ви*
пуск нової валюти;

3. Скасували пільгове кредитування державних ком*
паній.

4. Запровадження однакових правил оподаткуван*
ня для всіх компаній та скасування податкових пільг;

5.  Прийняли сприятливі закони для іноземних інве*
сторів, шо дозволило їм інвестувати в економіку Польщі
і забирати свій прибуток за кордон.

6. Закон про іноземні валюти, покращив внутрішню
конвертованість злотого і скасував державну монопо*
лію на міжнародну торгівлю.

7. Запровадження єдиних ставок мита для всіх ком*
паній.

Після прийняття таких рішень, міжнародні органі*
зації , виділили стабілізаційні кредити для модернізації
польських експортно*орієнтовних підприємств.

Політика уряду була спрямова на запровадження
жорстких бюджетних обмежень. Це означало те, що
державні підприємства можуть витрачати тільки те, що
заробили, на розраховуючи на одержання держави.
Через декілька років вдалося призупинити інфляцію і
увійти в стадію економічного зростання.

Такі процеси отримали назву " Шокова терапія ". У
деяких Європейських країн такі, як Польща, Естонія і
Чехія — цей досвід був проведений успішно.Таким чи*
ном, можна зазначити, що "шокова терапія " грунтуєть*
ся на швидкому, широкому проведенні системних еко*
номічних реформ.

Також, проаналізувавши досвід Грузії, можна за*
значити, що уряд Грузії прийняв за основу вдоскона*
лювати місцеві бюджети: надавши їм більш ширші права
і автономність. Для покращення співпраці місцевих
органів самоврядування з урядом були прийнятті зміни
у бюджетному процесі. Головною задачею уряд вбачав
надання більших повноважень місцевим органам само*
врядування і виділення додаткових коштів для реалізації
державних програм, які потребували місцеві органи вла*
ди. Профіцит місцевих бюджетів призвів до сильної еко*
номіки держави [3].

У США не існує горизонтального бюджетного ви*
рівнювання між, штатами які добре розвиненні і які по*
требують допомоги. Штати, у яких найбільш розвине*
ний податковий потенціал, отримують найбільші транс*
ферти з федерального центру. У багатьох штатах у да*
ний час виникають проблеми значного бюджетного де*
фіциту і шукаються різні способи збільшення надход*
жень у бюджет. Тому в штатах США все частіше увага
звертається на екологічні податки, з метою збільшення
доходів до бюджету. Ці податки часто використовують
для створення подвійної вигоди: зменшення податково*
го навантаження на основні групи податків і збільшен*
ня бюджетних надходжень. Хоча науковці зазначають,
що держава не повинна брати за основу ці податки, щоб
змогти профінансувати державні програми, а лише по*
точні [2].
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Незважаючи на те, що в податковому кодексі Украї*
ни введена ціла глава екологічного податку спостері*
гається нелегальне видобування янтаря на заході, ма*
сова вирубка лісів на півночі та неконтрольована про*
мислова діяльність підприємств та інші, що призводить
до викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Тому, парламент має удосконалити законодавство
і посилити відповідальність для того, щоб ці закони були
дотримані.

Аналізуючи досвід Австралії, можна зазначити,
що бюджетні кошти є високо централізовані. І для
розподілу бюджетних коштів по регіону використво*
вується система централізованих відрахувань. Визна*
чаються ці відрахування по розподільчій формулі, яка
ставить за мету задовольнити бюджетні потреби ни*
щих рівнів.

За останні десятиліття В'єтнам відносять до тих
країн, у яких досить стрімко розвивається економіка. В
період від 1996—2005 року середньорічний ріст темп
приросту ВВП сягав 7,3%. Докоріні зміни, які були зроб*
лені у процесі реформування бюджетної системи:

1. Запровадження колективного та прозорого фор*
мування бюджету.

2. Перегляд бюджетних видатків.
3. Удосконалення державної інвестиційної програ*

ми.
4. Передача більш широких функцій розпорядникам

бюджетних коштів по витратам коштів.
5. Реформи у сфери держзакупівель.
В основі успіху В'єтнаму лежить проведення реформ

у сфері державних фінансів — реформування податко*
вої політики і бюджетних видатків, враховуючи при цьо*
му правильне управління бюджетом.

Реформування бюджетної системи Сінгапура поля*
гало в головному завданні — "розумне управління", тоб*
то відмова від соціальних витрат, які потребують капі*
тальних вкладень, відмова від фінансування державних
підприємств, електроенергії і т.д.. Також розвиток еко*
номіки супроводжувався профіцитом бюджету, але не*
сприятлива ситуація на міжнародній арені призвела до
дефіциту бюджету на 2015 рік, що склав 0,3% від ВВП
(1,2 млрд сін. дол.).

Однією з головних ознак розвитку бюджетної політи*
ки є прозорість і повнота бюджету і бюджетних ризиків,
які здійснюються та контролюється всіма сторонами. Вся
інформація про податкові надходження є відкритою для
суспільства. Також уряд розробив довгострокову страте*
гію стабільності бюджетної системи. Виконання держав*
ної програми перевіряється кожний рік, щоб не було жод*
них відхилень. З урахуванням того фактору, що Сінгапур

є однією з найбільш глобалізаційних
економік світу, парламент розробив
концепцію гнучкості бюджету в умо*
вах фінансової глобалізації.

 Реформування бюджетної сис*
теми і державне регулювання дало
змогу Сінгапуру вийти на передові
позиції на міжнародному рівні. Сінга*
пур займає перші позиції по свободі
введення і якість роботи державної
служби, також вона входить у трійку
найбільш конкурентно*спроможних
країн.

Отже, враховуючи зарубіжний
досвід можна зробити такі висновки:

1. Для економічного зростання
економіки, державі необхідно стабі*
лізувати бюджет. Для стабілізації
бюджету України потрібно скороти*
ти витрати і відповідно можна буде
зменшити податкове навантаження.

 Можна побачити з рисунка 1, що
витрати зведеного бюджету з кож*
ним роком стають швидше зростають

ніж доходи. Це в свою чергу спричинює збільшенню де*
фіциту бюджетних коштів.

2. Потрібно провести децентралізацію влади в Ук*
раїні, адже велика країна не може функціонувати доб*
ре без неї. Міста і села повинні мати більші права і
функції з управлінням місцевих фінансових ресурсів.
Необхідно розширити дохідну базу цих бюджетів.

3. Для зменшення бюджетних витрат, потрібно ви*
ставити на продаж збиткові державні підприємства, де
державний менеджмент не є ефективним і використати
ці кошти в інновації.

4. Розробити єдиний підхід у якому би було зазна*
чено стандарти за якими повинно відбуватися фінансу*
вання соціальних послуг в Україні. Адже на сьогод*
нішній день більше половини бюджету України іде на
фінансування цих послуг, а у розвинених країнах ця
межа сягає 10 відсотків.

5. Удоконалення бюджетного кодексу України і вне*
сти зміни до нормативно правових документів.
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Рис. 1. Доходи і витрати зведеного бюджету України за 2005—2014 роки


