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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

В умовах розвитку суспільства та глобалізації усіх
сфер суспільного життя постає необхідність удоско�
налення існуючої в Україні системи управління дер�
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У статті обгрунтовано необхідність проведення інституціональної модернізації управління державL

ними фінансами України. Досліджено індикатори, які свідчать про недоліки системи державних фінансів,

що, на нашу думку, обумовлені прогалинами в системі державного управління. Наголошено на необхідL

ності розмежування термінів "інститут" та "інституція". Визначено основні суспільні інститути та інстиL

туції. Запропоновано авторське бачення дефініції терміну "інституціональна модернізація управління

державними фінансами". Схематично зображено основні об'єкти інституціональної модернізації управL

ління державними фінансами. Виявлено передумови інституціональних змін у системі державного упL

равління взагалі та управління державними фінансами зокрема. Проаналізовано інституційні зміни в

системі управління державними фінансами та доведено декларативний характер їх основної частини.

Визначено напрям подальших наукових досліджень у цій царині.

The article substantiates the necessity of institutional modernization of public finance management in

Ukraine. The indicators, which indicate weaknesses of the system of public finances, that, in our opinion, are due

to gaps in the system of public administration, are investigated. The necessity of distinction the terms "institute"

and "institution" is emphasized. The basic social institutes and institutions are determined. The author's vision

of the definition of the term "institutionalized modernization of public finance management" are offered. The

main objects of institutionalized modernization of public finance management are schematically depicted. The

preconditions of institutionalized changes in the system of state administration in general and management of

state finances in particular are revealed. The institutional changes in the system of management of public finances

are analyzed and the declarative nature of their main part is proved. The direction of further scientific research in

this area is determined.
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жавними фінансами за рахунок обгрунтування нових
політичних підходів, усунення структурних викрив�
лень, використання ефективних фінансових техно�
логій та інноваційних інструментів й проведення
інституціональної модернізації в країні взагалі. При
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цьому національні реформаційні процеси повинні вра�
ховувати природо�ресурсний, людський і економічний
потенціал країни, глобальні екстерналії, успішний
міжнародний досвід та національні особливості сус�
пільного життя. Цього можливо досягнути за раху�
нок застосування наукових підходів до інституціо�
нальної модернізації управління державними фінан�
сами, які дозволять грунтовно оцінити наявні домі�
нантні чинники впливу та сформувати найбільш прий�
нятні на цьому історичному етапі розвитку українсь�
кого суспільства напрями проведення таких якісних
перетворень.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На необхідності забезпечення стійкості державних
фінансів України як обов'язкової умови виконання дер�
жавою своїх зобов'язань, наголошують у наукових пра�
цях Богдан І.В. [1], Єфименко Т.І. [2], Уманський І.І. [3]
та інші вітчизняні дослідники. При цьому значна части�
на науковців підкреслює важливість проведення реформ
у сфері управління державними фінансами. Так, зокре�
ма Гасанов С.С., Кудряшов В.П., Балакін Р.Л. [4], Герд
Елєрс [5] та Шлапак О.В. [6] звертають увагу на
доцільність врахування міжнародних вимог та позитив�
ного зарубіжного досвіду при реформуванні управлін�
ня державними фінансами України. Крім того, такі ві�
домі вітчизняні економісти як Буркинський В.Б., Геєць В.М.,
Яременко О.Л. у своїх дослідженнях вказують на не�
обхідність реформування вітчизняних суспільних інсти�
тутів та інституцій, що сприятиме розвитку країни. Од�
нак, незважаючи на існуючі у цій царині наукові роботи
та нормативні положення, й досі залишається диску�
сійним змістовне наповнення поняття "інституціональ�
на модернізація" взагалі та "інституціональна модерні�
зація управління державними фінансами" зокрема. Крім
того, постійні трансформації у суспільному житті обу�
мовлюють необхідність перегляду наукових підходів до
процесу управління державними фінансами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності інституціональ�

ної модернізації управління державними фінансами та
обгрунтування необхідності її проведення в України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дисбаланси системи державних фінансів України,

що свідчать про неефективну діяльність сектору загаль�
нодержавного управління, характеризуються рядом
індикаторів, до яких, зокрема, можна віднести:

— наростаючий державний борг, який за останні
п'ять років зростав випереджаючими за ВВП темпа�
ми. Так, за період з 2010 по 2016 роки державний
борг зріс у 4,46 рази та склав 81,0% ВВП на кінець
2016 року проти 39,9% — на кінець 2010 року, а ВВП
за аналогічний період зріс лише у 2,2 рази (рис. 1),
при тому, що зростання останнього макроекономіч�
ного показника, на нашу думку, у більшій частині
обумовлене інфляцією та девальвацією гривні;

— дефіцит державних позабюджетних цільових
фондів. Наприклад, у 2015 році лише 63,9% видатків
Пенсійного фонду України покрито за рахунок влас�
них надходжень [8], у 2016 р. ситуація покращила�
ся, цей показник склав 78,98 % [9]. Водночас дефі�
цит ПФУ зберігається, а соціальні невдоволення роз�
мірами виплат наростають;

— негативні фінансові результати діяльності
державних підприємств. Для прикладу наведемо
фінансові показники НАК "Нафтогаз України", зби�
ток якої у 2015 році склав близько 25,1 млрд грн [10].
Крім того, за оцінками МВФ збитки держави на ут�
римання державних підприємств становлять близь�
ко 5% ВВП [11].

Про негативні результати функціонування сфе�
ри управління державними фінансами свідчать й
звіти незалежного органу фінансового контролю —
Рахункової палати, відповідно до яких обсяги бю�
джетних правопорушень, неефективного викорис�
тання та адміністрування бюджетних коштів у 2015
р. становили 22,7 млрд грн, а у 2016 р. — 17 млрд грн
[12]. При цьому Рахункова палата зазначає, що по�
рушення мають системний характер і відбуваються
на усіх стадіях управління бюджетними коштами [13,
с. 33] та управління державним і гарантованим дер�
жавою боргом [13, с. 47].

Громадянське суспільство в особі, зокрема, не�
залежних аналітичних центрів, ЗМІ та громадських
організацій, також наголошує на прогалинах у сис�
темі управління державними фінансами. Експерти
нерідко відмічають факти розкрадання бюджетних
коштів та зловживання службовим становищем су�
б'єктами державного управління. Серед нещодавніх
можна назвати публікації про те, як Верховна Рада
України "подарувала 66 млн грн" [14], про численні
порушення у проведенні тендерів, наприклад, ПАТ
"Укрзалізниця" намагалося неправомірно витрати�
ти 999 тис. грн [15]). У останньому випадку незакон�
не використання бюджетних коштів завдяки зусил�
лям громадськості вдалось попередити. Водночас це
поодинокий випадок. У цілому можемо констату�
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Рис. 1. Динаміка державного боргу та ВВП України

Джерело: складено автором за даними [7].
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вати, що проблема неефективного управління дер�
жавними фінансами в Україні стоїть надзвичайно
гостро.

У контексті зазначеного актуалізується не�
обхідність здійснення заходів, спрямованих не про�
сто на реформування (зміну, перетворення), а на як�
існе оновлення, тобто модернізацію суспільних
інститутів взагалі та тих, що належать до сфери уп�
равління державними фінансами зокрема. При цьо�
му необхідно зважати на те, що зв'язки, які виника�
ють між різними сферами життєдіяльності суспіль�
ства настільки тісні, що відокремлення якогось од�
ного процесу є достатньо умовним. Саме тому мо�
дернізація системи управління державними фінанса�
ми повинна передбачати синхронність модернізації
політичної, соціальної, економічної та інших сфер
життєдіяльності країни й відповідних суспільних
інститутів. Під суспільними інститутами у рамках
цього дослідження будемо розуміти прийняту сис�
тему суспільного життя [16], яка формується та/або
трансформується під впливом формальних і нефор�
мальних інституцій (існуючих у суспільстві норм). Як

відомо, до формальних інституцій відносять зокре�
ма: конституційні норми, закони, контрактні відно�
сини, а до неформальних — традиції, звичаї, мо�
ральні й етичні норми та ін. [17; 18].

Зауважимо, що науковці в своїх публікаціях не�
рідко підміняють терміни "інститут" та "інституція"
[3], "інституціональний" та "інституційний". Водно�
час їх розмежування, на нашу думку, сприятиме пра�
вильному розумінню системного значення цих слів,
їх змістовного наповнення та сфери вживання, а
отже позитивно вплине на взаєморозуміння між
людьми.

Відмітимо, що до суспільних інститутів, які по�
требують якісного оновлення на ряду з інститутом
державного управління необхідно відносити залеж�
но від виду суспільної діяльності або сфери суспіль�
ного життя, зокрема: правові, політичні, соціальні,
економічні (рис. 2).

Оскільки інститут державного управління, так
само як й інститут фінансів, відносять до забезпечу�
ючих суспільних інститутів, тобто таких, які сприя�
ють нормальній роботі інших суспільних інститутів,

Рис. 2. Основні суспільні інститути

Джерело: складено автором.

Джерело: складено автором.

Рис. 3. Інституціональна модернізація управління державними фінансами
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вважаємо, що їх модернізація повинна відбуватися
наряду з якісним оновленням суспільних інститутів,
що належать або здійснюють вплив на таке управлі�
ння. Враховуючи це інституціональна модернізація
управління державними фінансами, на нашу думку,
представляє собою якісне оновлення певних суспіль�
них інститутів, що належать до сфери управління
державними фінансами та/або здійснюють вплив на
неї, за рахунок удосконалення відповідних формаль�
них і урахування неформальних інституцій, з метою
підвищення ступеня задоволення суспільних інте�
ресів. На рисунку 3 схематично зображені об'єкти
інституціональної модернізації.

Наголосимо на тому, що терміни "інституціо�
нальна модернізація управління державними фінан�
сами" та "модернізація інституціональної системи
управління державними фінансам" не є тотожніми.
Вважаємо, що другий термін вужче, адже інституці�
ональна система управління державними фінансами
включає лише окремі елементи — інститути, які
відносять до цієї системи, як�от: державне управлі�
ння; фінанси, в т.ч. й державні; державна служба в
частині, яка відноситься до такого управління та
формальні інституції, які здійснюють вплив на сис�
тему управління державними фінансами.

Слід зазначити, що процеси інституціональної
модернізації в країні взагалі та управління держав�
ними фінансами зокрема, можуть відбуватися як
під впливом імпульсів зверху (за ініціативою відпо�
відних уповноважених суб'єктів державної влади),
так і в результаті тиску знизу (соціальні невдово�
лення та збурення). Оскільки, як вже відмічалось,
державні фінанси та державне управління можна
віднести до забезпечуючих інститутів населення
країни гостро відчуває необхідність їх модерні�
зації та рішуче вимагає цього. Так, українська істо�
рія доводить, що основною рушійною силою інсти�
туціональної модернізації управління в країні най�
частіше виступав народ. Яскравим прикладом цієї
тези є Євроре волюція 2014 року ("рево люція
гідності"), яка спричинила хвилю політичних та су�
спільних змін, в тому числі й у сфері управління
державними фінансами.

Інституційною передумовою реформування дер�
жавного управління взагалі та управління держав�
ними фінансами зокрема у цей період стало підпи�
сання (27.06.2014 р.) та ратифікація Верховною Ра�
дою України (16.09.2014 р.) "Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським співто�
вариством з атомної енергії їхніми державами�чле�
нами, з іншої сторони" [19]. Вважаємо, що саме Уго�
да про асоціацію стала поштовхом для вітчизняних
можновладців почати реформування системи управ�
ління державними фінансами з вдосконалення фор�
мальних інституцій — прийняття відповідних норма�
тивно�правових актів.

З  ме тою  вико нання Уг оди про ас оці ацію
12.01.2015 р. було затверджено Указ Президента
України "Про стратегію сталого розвитку "Украї�
на�2020". У стратегії передбачаються результати,
які повинні бути досягнуті у сфері державного уп�
равління, а саме: "пріоритетом в управлінні публіч�
ними фінансами має стати підвищення прозорості
та ефективності їх розподілу та витрачання. Про�
цес здійснення державних закупівель повинен ста�
ти максимально прозорим та ураховувати загальні
принципи конкуренції. Корупційна складова під час
здійснення державних закупівель має бути ліквідо�
вана" [20]. Водночас, у нормативному акті відсутній
план заходів, які необхідно для цього здійснити та
строки їх виконання. Це, на нашу думку, стало при�
чиною того, що лише через два роки (8.02.2017 р.)
КМУ було затверджено Розпорядження "Про схва�
лення Стратегії реформування системи управління

державними фінансами на 2017—2020 роки", метою
якого стала: "побудова сучасної та ефективної си�
стеми управління державними фінансами, яка здат�
на надавати якісні державні послуги, ефективно
акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповід�
но до пріоритетів розвитку держави у середньо� та
довгостроковій перспективі" [21]. Відмітимо, що у
самій стратегії передбачаються загальні напрями
досягнення поставленої мети, конкретизація яких
знайшла відображення у "Плані заходів з реалізації
Стратегії реформування системи управління дер�
жавними фінансами на 2017—2020 роки", затверд�
женому 24.05.2017 р., який регламентує заходи, що
будуть здійсненні, терміни та індикатори їх вико�
нання [22]. Цей план дозволяє відстежити, у тому
числі і громадськості, стан реалізації урядом по�
ставлених перед ним завдань. Так, проведене нами
дослідження показало, що зокрема у II кварталі
2017 р. не було прийнято нормативний акт, який би
затвердив "методику оцінювання фіскальних ри�
зиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарю�
вання державного сектору економіки", що було пе�
редбачено зазначеним планом. Залишається лише
сподіватися, що впровадження передбачених норм
відтерміновується. Хоча практика, на жаль, пока�
зує, що більшість стратегій, які приймалися у цій
сфері, так і не були реалізовані повною мірою. Так,
слід відмітити, що необхідність модернізації систе�
ми управління державними фінансами назріла ще до
подій 2014 року. Усвідомлюючи це, 1 серпня 2013
року уряд України затвердив Стратегію розвитку
системи управління державними фінансами [23], у
якій обгрунтовується необхідність системних змін
й інституціональних трансформацій та передбача�
ються окремі напрями їх проведення. Разом з тим,
вважаємо, що норми Стратегії не повною мірою
охоплюють усі належні до сфери управління дер�
жавними фінансами суспільні інститути (наприклад,
інститут державної служби) та не визначають
інструментарій державного управління, що уне�
можливлює досягнення комплексного "розвитку си�
стеми управління державними фінансами". Крім
того, передбачені Стратегією етапи реалізації по�
ставлених завдань своєчасно не виконувались (на�
приклад, "пе рехі д до систе ми о подат кува ння
об'єктів нерухомого майна на основі вартості", який
планувалось здійснити у 2013—2014 рр. [24], станом
на кінець 2017 року не здійснено). Це може свідчи�
ти про відсутність у відповідних уповноважених
органів державної влади політичної волі "розвива�
ти систему управління державними фінансами".

Варто також зазначити, що ініціатива модерні�
зувати інституціональну систему управління дер�
жавними фінансами лунала ще наприкінці 2006 —
на початку 2007 років, коли "Міністерство фінансів
України спільно з Міжнародним банком реконст�
рукції та розвитку розпочало підготовку Проекту
"Модернізація державних фінансів", що знайшло
відображення у Стратегії модернізації системи уп�
ра вління де ржа вними ф іна нс ами, схваленій
17.10.2007 р. [25]. Проте положення такої стратегії
є досить загальними, вони не містять конкретних
чітко виписаних напрямів, строків та етапів реалі�
зації передбачених завдань, що свідчить про фор�
мальність таких норм.

Проведений аналіз стану реалізації положень за�
значених нормативно�правових актів — формальних
інституцій, які покликані регламентувати процеси
розвитку, інституціональної модернізації управлін�
ня державними фінансами, показав, що поставлені
завдання не виконані у повному обсязі. Більш того,
емпіричні дані та дослідження науковців, предметом
яких виступають державні фінанси та проблематика
управління ними [1—6], доводять необхідність
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здійснення подальшого наукового пошуку шляхів
удосконалення управління державними фінансами в
Україні, в тому числі й за рахунок його інституціо�
нальної модернізації.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
НАУКОВИХ РОЗРОБОК

Проведене дослідження показало, що в Україні
існують передумови для інституціональної модер�
нізації управління державними фінансами. Розме�
жування дефініцій термінів "інститут" та "інститу�
ція" дозволило визначити їх змістовне наповнен�
ня та сформувати авторське бачення сутності
інституціональної модернізації управління дер�
жавними фінансами. Під інституціональною мо�
дернізацією управління державними фінансами, на
нашу думку, варто розуміти якісне оновлення пев�
них суспільних інститутів, що належать до сфери
управління державними фінансами та/або здійс�
нюють вплив на неї, за рахунок удосконалення
відповідних формальних і урахування неформаль�
них інституцій, з метою підвищення ступеня задо�
волення суспільних інтересів. До суспільних інсти�
тутів, які потребують вдосконалення нами відне�
сено: правові (контролю, правотворчої та право�
реалізаційної діяльності та ін.), політичні (держа�
ви, політичних партій, органів місцевого самовря�
дування, громадського контролю та ін.), соціальні
(освіти, культури, спорту, науки та ін.)  й еко�
номічні (суб'єктів господарювання, домогоспо�
дарств, держава як суб'єкт господарювання та ін.).
А от конституційні норми, закони, контрактні
відносини, на нашу думку, відносяться до фор�
мальних інституцій; традиції, звичаї, моральні й
етичні норми — до неформальних інституцій.

За результатами аналізу інституційних змін, які
відбувались в Україні з метою здійснення інституці�
ональної модернізації управління державними
фінансами, було встановлено декларативний харак�
тер більшої їх частини. Водночас затверджене у 2017
році Розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії
реформування системи управління державними
фінансами на 2017—2020 роки" вселяє надію на те,
що якісне оновлення суспільних інститутів взагалі та
інститутів державного управління і державних
фінансів зокрема, все ж таки відбудеться найближ�
чим часом.

У подальших наукових дослідженнях нами бу�
дуть запропоновані пріоритетні напрями інституці�
ональної модернізації управління державними
фінансами.
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